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вільної боротьби в курсі
«Спортивна боротьба
з методикою викладання».
Визначено мету, завдання
та результати навчання вільної
боротьби студентів закладів
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«Фізична культура». Доведено,
що одним з важливих факторів
у меті й завданнях цієї дисципліни
є формування професійної
майстерності майбутнього
вчителя фізичної культури
засобами спортивної боротьби.
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В статье поднят вопрос о месте и значении
методики преподавания вольной борьбы
в курсе «Спортивная борьба с методикой
преподавания». Определены цель, задачи
и результаты обучения вольной борьбе
студентов высших учебных заведений
специальности «Физическая культура».
Доказано, что одним из важнейших факторов
в цели и задачах этой дисциплины является
формирование профессионального
мастерства будущего учителя физической
культуры средствами спортивной борьбы.

Abdullaev Altay, Rebar Inessa, Nesterov
Oleksiy. The place and value of the
course “Wrestling with the teaching
methods” in training of future teachers
of physical culture.
The article deals with the problem of the
place and importance of freestyle wrestling
teaching methods in the course “Wrestling
with the teaching methods”. It determines
the purposes, tasks and results of the
freestyle wrestling training for the students
of higher education institutions
(specialization “Physical culture”). One of
the important factors in the purpose and
tasks of this discipline is the formation of
professional skills of the future teacher of
physical culture by means of wrestling.
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Постановка проблеми. До початку
XXI століття в системі вищої освіти склались
об’єктивні передумови до перегляду ряду
фундаментальних уявлень, що домінують
у навчальних програмах підготовки студентів.
Необхідність у такій трансформації зумовлена
не тільки розвитком соціально-економічних
відносин у сучасному суспільстві, а й, головне,
прискоренням темпів розвитку фундаментальної
та прикладної наук. Зазначена тенденція,
безсумнівно, торкнулася й змісту теорії
і методики фізичного виховання студентської
молоді. Формування адекватних потреб студентів
у сфері фізичної культури є одним з головних
аспектів фізичного виховання, оскільки вони
визначають структуру рухової активності. Одним
з найважливіших кроків у цьому складному
макроструктурному процесі є підвищення
освітнього аспекту фізичного виховання.
Цілеспрямоване засвоєння студентами
дисципліни «Спортивна боротьба з методикою
викладання», безсумнівно, допоможе
сформувати їхні адекватні потреби в руховій

активності, підвищити рівень особистої фізичної
культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
основі аналізу навчальних планів спеціальності
«Фізичне виховання» з’ясовано, що в план
підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичного
виховання поряд з іншими спортивними
дисциплінами входить як обов’язковий
навчальний предмет «Спортивна боротьба
з методикою викладання». Науковці
В. Мазур [10], А. Пістун [13], К. Рубіс [14],
С. Ткаченко [15] у своїх роботах наголошують на
тому, що метою викладання спортивної боротьби
є збереження й зміцнення здоров’я студентів,
розвиток основних фізичних якостей, підвищення
рівня фізичної підготовленості, а також
дотримання вимог особистої і громадської гігієни,
гігієни тренування й режиму дня.

Одним з важливих чинників у меті й завданнях
цієї дисципліни, як підкреслюють
А. Абдуллаєв [1] та О. Болотов [4], є формування
професійної майстерності майбутнього вчителя
фізичної культури засобами спортивної боротьби.
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У дослідженнях К. Рубіс основним завданням
фізичного виховання у ВНЗ визнається зміцнення
здоров’я студентів, розвиток основних фізичних
якостей. Гарним засобом для досягнення цієї
мети є спортивні єдиноборства. Одним
з найдавніших і найпоширеніших на сьогодні
єдиноборств є спортивна боротьба, яка слугує
ефективним засобом зміцнення здоров’я,
розвитку основних фізичних якостей: сили,
швидкості, витривалості та спритності; а також
чинить істотний вплив на формування
у студентів життєво необхідних морально-
вольових якостей [14].

Аналіз навчальних програм зі спортивної
боротьби показав, що вони блокують вияв
творчості студентів на заняттях, що зумовлює
проблеми в засвоєнні як теоретичного, так
і практичного матеріалу, а також знижують
стимул до самонавчання. І в цьому криється
головна проблема, оскільки більша кількість
навчальних годин виділяється на самостійну
роботу. Нагальною є також проблема
розроблення сучасних методик викладання
спортивної боротьби у вищих навчальних
закладах. Теорія і практика цієї дисципліни
у ВНЗ залишаються недостатньо вивченими.

Формулювання цілей статті. Метою статті є
визначення й обґрунтування основних методів,
які використовуються в процесі викладання
спортивної боротьби у вищих навчальних
закладах; визначення місця й значення методики
викладання вільної боротьби в підготовці
майбутніх учителів фізичної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Метою фізичної освіти є задоволення об’єктивної
потреби людини в набутті спеціальних знань,
умінь і навичок у процесі її розвитку. Фізична
освіта – це безперервний процес виховання
гармонійно розвиненої особистості, формування
її фізичного, інтелектуального й духовного
потенціалу. У коло обов’язків кожного фахівця,
який працює у сфері фізичної культури, входить
робота, спрямована на збереження й зміцнення
здоров’я молоді, формування потреби
у фізичному вдосконаленні й здоровому способі
життя [7, с. 44–47].

Курс «Спортивна боротьба з методикою
викладання» в Мелітопольському державному
педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького вивчають студенти ІІ курсу
спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична
культура). Загальна кількість навчального
навантаження на дисципліну становить
150 годин. З них 40 годин – лекційний курс,
40 годин – практичні заняття й 70 годин –
самостійна робота.

Метою викладання курсу є набуття навичок
і вмінь викладання боротьби в закладах освіти

й формування фізичної культури особистості
майбутнього педагога.

У процесі навчання дисципліни виконуються
такі основні завдання:

Освітні:
‒ набуття студентами рухових умінь

і навичок;
‒ навчання технічних прийомів вільної

боротьби;
‒ навчання різноманітних комбінацій, а також

тренування в парі;
‒ навчання правил поведінки на заняттях;
‒ навчання правил суддівства змагань.
Розвивальні:
‒ зміцнення здоров’я засобами фізичної

культури;
‒ формування потреби в підтримці високого

рівня фізичної та розумової працездатності;
‒ самоорганізація здорового способу життя;
‒ формування пізнавальної активності;
‒ розвиток кондиційних і координаційних

здібностей;
‒ набуття рухових умінь і навичок

(оволодіння технікою і тактикою);
‒ створення умов для повної реалізації

творчих здібностей студента;
Виховні:
‒ моральний, естетичний, духовний

і фізичний розвиток студентів у ході навчального
процесу, організованого на основі сучасних
загальнонаукових і спеціальних технологій
у галузі теорії, методики і практики фізичної
культури і спорту.

Лекційний матеріал студенти закріплюють на
практичних заняттях. Для цього в університеті
створена необхідна матеріально-технічна база,
як-то: спортивна зала з борцівським килимом
і супутніми тренажерами.

Практичне заняття зі спортивної боротьби на
денному відділенні об’єднує дві академічні
години по 40 хвилин і складається з трьох
частин, які взаємно пов’язані між собою:
підготовча, основна й заключна частини.

Підготовча частина складається з питань
організації студентів, загального зміцнення
організму й підготовки його до більш напруженої
роботи в основній частині заняття. Викладач
перевіряє наявність студентів, відповідність
форми, пояснює зміст заняття. Після цього
проводяться вправи-розминки у формі ходьби,
бігу з різними завданнями, загальнорозвивальні
вправи, які повинні бути нескладними,
різноманітними за впливом на організм, а також
підготовчі вправи з урахуванням змісту основної
частини. Вправи повинні відповідати
досліджуваним прийомам боротьби. Підготовча
частина заняття триває від 10
до 30 хвилин [10, с. 45–47].
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В основній частині заняття зі спортивної
боротьби виконуються такі завдання:

‒ формування й удосконалення прикладних
навичок;

‒ розвиток фізичних, спеціальних і психічних
якостей;

‒ підвищення стійкості до впливу негативних
факторів;

‒ виховання морально-вольових якостей.
В основній частині заняття вивчається

й удосконалюється техніка і тактика видів
спортивної боротьби. При цьому велика увага
приділяється зміцненню здоров’я студентів.

У зміст значної частини занять включаються
ігри, змагання, естафети, комплексне тренування,
контрольні вправи, на яких відпрацьовують
колективні та самостійні дії.

Найефективніше на початку основної частини
заняття вивчати технічні дії, пов’язані зі
швидкістю, спритністю, складно-
координованими вправами. В кінці ‒
використовувати вправи на силу, витривалість,
ігри, змагання, комплексне тренування [5, с.23].

Час, відведений на основну частину, ‒ від 30
до 70 хвилин.

У заключній частині заняття застосовують
вправи, які сприяють нормалізації стану
організму: ходьба, повільний біг, дихальні вправи
та вправи на розслаблення.

Для підвищення інтересу до занять викладачі
можуть використовувати різні шляхи.
Наприклад, змагальний метод викликає
в студентів позитивні емоції і бажання
займатись, що, своєю чергою, підвищує
ефективність навчання. Нові вправи вносять
різноманітність у заняття, знімають
стомлюваність. Однак вправи повинні бути
доступними й водночас містити певні труднощі
у виконанні. Інтерес до занять підвищується
у студентів тоді, коли місця занять добре
обладнані, у них постійно дотримуються
санітарно-гігієнічних норм, є сучасні борцівські
килими, гарні тренажери [11, с. 91].

Під час проведення занять викладач будує
свою роботу, використовуючи такі методи
навчання [2, с. 200; 10, с. 12–15]:

Фронтальний, за якого навчають у складі
групи виконувати одні й ті самі вправи під
безпосереднім керівництвом викладача.

Груповий, коли навчальна група поділена на
кілька підгруп, що виконують різні вправи
з наступною зміною місць. У кожній групі
призначається старший, а контролює виконання
завдань і допомагає педагог.

Одиночний застосовується за індивідуального
навчання, зазвичай, з тими, хто не встигає, або
під час підготовки до складання контрольних
нормативів.

Індивідуально-груповий полягає в тому, що
в основній частині заняття студенти в декількох
підгрупах на окремих місцях по черзі виконують
індивідуальні завдання під наглядом викладача.

Самостійна робота: студенти виконують
раніше розучені вправи індивідуально або
попарно, допомагаючи один одному, що
підвищує активність навчання, дає змогу
виховувати здатність до самоаналізу
й самооцінки. З боку викладача здійснюється
контроль і надається допомога.

Після закінчення вивчення курсу «Спортивна
боротьба з методикою викладання» студенти
повинні мати міцні знання й уміння для того, щоб
проводити навчальні заняття з фізичного
виховання з елементами спортивної боротьби
у своїй майбутній педагогічній діяльності.

Студент повинен усвідомити, що в основі
навчальних занять з елементами спортивної
боротьби в закладах освіти закладені дидактичні
принципи педагогіки: свідомість і активність,
наочність, систематичність, поступовість,
доступність і міцність засвоєння знань, принцип
всебічного розвитку. Принцип свідомості
й активності реалізується методами переконання
й роз’яснення. Розуміння студентами цілей
і завдань навчання ‒ одна з умов виховання
сильних, спритних, сміливих, вольових
та інтелектуально розвинених молодих людей.
У процесі занять розвиваються такі здібності, як
пам’ять, спостережливість, виховується стійка
увага, уміння орієнтуватись у будь-яких умовах
спортивної боротьби, правильно оцінювати свої
сили й сили суперника, творчо розв’язувати
тактичні задачі й ретельно аналізувати помилки
в процесі занять і змагань. Свідомість
і відповідальність перед колективом, активна
участь у роботі об’єднання сприяють успішному
навчанню й подальшому вдосконаленню
фізичного стану особистості [6, с. 54–57; 9, с. 5].

Принцип усебічного розвитку особистості
полягає в єдності фізичного виховання
з розумовим, моральним та естетичним.

Різнобічність фізичного розвитку ‒
безперервний процес удосконалення здібностей
особистості. У процесі навчання словесне
пояснення поєднується з показом. У поясненні
виділяється основа завдання, підкреслюються його
деталі, а показ прискорює й закріплює навчання
шляхом зорового сприйняття [8, с. 11–12].

Принцип наочності: педагог сам показує
окремі прийоми вільної боротьби, користується
наочними посібниками (фотографії, кінограми,
плакати), а також присутній з учнями на
тренуваннях і змаганнях дорослих
висококласних спортсменів.

Систематичність, тобто плавність
і послідовність у навчанні ‒ вирішальні чинники
якнайшвидшого й правильного оволодіння
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технікою і тактикою вільної боротьби.
Систематичність занять полягає не тільки
в регулярності, а й у дотриманні правильної
послідовності навчання. Важливо
використовувати всі підготовчі вправи для
виховання й розвитку фізичних якостей, на
основі яких набувається спортивна
майстерність [8, с. 13–14].

Принцип поступовості ‒ перехід від простого
до складного. Новий, більш складний технічний
прийом, наприклад, кидки прогином у стійці,
виконується на основі захватів на місці й у русі.
Освоєння нового прийому повинно відбуватись
у повільному темпі, з поступовим наростанням
до максимальної швидкості виконання прийому.
Принцип доступності заснований на простоті
викладу теоретичного й поданні практичного
матеріалу [12, с. 55–62].

Пройдений матеріал повинен бути засвоєний
так, щоб на його основі можна було
продовжувати заняття, вивчаючи нове. Усі
дидактичні принципи, покладені в основу
викладання, доповнюють один одного й у такий
спосіб забезпечують успіх навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни
студент повинен знати:

‒ предмет і завдання курсу вільної боротьби;
‒ класифікацію, систематику й термінологію

з вільної боротьби;
‒ організацію і проведення занять на

факультеті фізичної культури, у ДЮСШ;
‒ гігієнічні вимоги до занять з вільної

боротьби;
‒ зміст, форми організації й методику

проведення занять з вільної боротьби;
‒ профілактику травматизму на заняттях;
‒ лікарський контроль, самоконтроль, перша

допомога, масаж і самомасаж на заняттях
з вільної боротьби;

‒ особливості методики проведення занять
з вільної боротьби з дітьми;

‒ підготовку місць занять;
‒ організацію змагань і методику суддівства

з вільної боротьби.
уміти:
‒ володіти голосом під час подачі команд;
‒ знаходити правильній вибір місця для

проведення вправ і контролю за їх виконанням;
‒ добирати підготовчі та спеціальні вправи,

ігри, естафети, що сприяють оволодінню
технікою і тактикою вільної боротьби;

‒ виконувати завдання викладача щодо
складання й проведення окремих частин уроку
з подальшим його аналізом;

‒ показати й проаналізувати прийом
спортивної боротьби, послідовність вивчення
прийомів. Знаходити помилки у виконанні та
шляхи їх виправлення;

‒ обладнати місце для проведення занять
з видів боротьби.

практично володіти:
‒ вправами для розвитку рухових здібностей;
‒ методами педагогічного контролю в процесі

занять з вільної боротьби;
‒ методикою використання допоміжного

й нестандартного обладнання з вільної боротьби
на уроках фізкультури в школі та ДЮСШ;

‒ методикою роботи з науково-методичною
літературою;

‒ методикою виховної роботи в класі, секції,
під час занять і змагань з вільної боротьби;

‒ технікою переворотів: важелем, різними
захватами тулубу, захватом шиї з-під плеча,
захватом руки на ключ;

‒ утриманням і виходом з моста одним
способом;

‒ технікою переведення в партер: ривком
за руку, нирком під руку з захватом шиї та плеча
зверху;

‒ технікою кидка через спину;
‒ веденням навчально-тренувального

поєдинку в стійці та партері.
Висновки. Виконуючи специфічні завдання,

фізичне виховання, складником якого є предмет
«Спортивна боротьба з методикою викладання»,
відіграє істотну роль у фізичному, моральному,
вольовому та естетичному розвитку студентства,
робить значний внесок у підготовку
висококваліфікованих і всебічно розвинених
фахівців з фізичної культури.

Накопичений в Мелітопольському
державному педагогічному університеті імені
Б. Хмельницького досвід роботи за розкритою
в статті методикою доводить, що заняття
спортивною боротьбою дають змогу досягти
помітних результатів у підвищенні потенціалу
фізичної культури кожного студента: значно
поліпшити його статуру, уникнути негативного
впливу гіподинамічного синдрому, істотно
підвищити рівень його фізичної та розумової
працездатності.
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