
 
1 семестр: 

1. Українська школа самбо – найсильніша в світі. Популяризація самбо в 
Україні. 

2. Харчування та гігієна самбіста. Контроль та самоконтроль у самбо. 
3. Технічна підготовка. Поняття про техніку і технічну підготовку. 
4. Тактична підготовка. Поняття про тактику і тактичну підготовку. 
5. Морально-вольова та психологічна підготовка самбістів. 
6. Науково-методичні основи організації підготовки самбістів з метою 

формування їх оптимального бойового стану. 
7. Теоретичні та методичні підходи до підготовки самбістів. 
8. Оптимальний бойовий стан як інтеграційна характеристика 

підготовленості самбістів. 
2 семестр: 

1. Взаємозв’язок техніки і тактики в боротьбі самбо 
2. Структура процесу спортивної підготовки. Закономірності формування, 

становлення, утримання та тимчасового утримання спортивної форми 
для самбістів. 

3. Відновлення працездатності самбіста. 
4. Спортивно-технічна підготовка самбістів. 
5.  Вплив фізичної підготовки на організм самбістів 
6. Обґрунтування педагогічних засобів і організаційних умов формування 

оптимального бойового стану самбістів. 
7. Основні напрямки технічної підготовки в спортивній боротьбі на 

початковому етапі 
8. Аналіз змагальної діяльності як метод наукового дослідження. 
9. Основи методики технічної підготовки самбістів на початковому етапі 

багаторічної тренування. 
10. Технічна підготовка в спортивній боротьбі. 
11. Сучасні проблеми жіночої спортивної боротьби. 
12. Новий погляд на питання захопленості жінок нетрадиційними 

(чоловічими) видами спорту. 

3 семестр: 

1. Виховання особистості та психічна підготовка в системі занять з самбо 
2. Основи багаторічної підготовки самбістів 
3. Обладнання місць занять та спортивний інвентар для занять з 

самбо.Організація навчально-тренувального процесу 
4. Засоби, методи, форми занять з самбо. Принципи побудови багаторічної 

системи занять в боротьбі самбо. 

4 семестр: 



1. Змагальна діяльність та система спортивних змагань з самбо. Критерії 
ефективності змагальної діяльності самбістів. 

2. Організація змагань. Основи суддівства змагань. 
3. Система спортивно-прикладної підготовки в боротьбі самбо 

5 семестр: 

1. Фізична та психологічна підготовка самбістів 
2. Основи техніки спортивного та бойового самбо. Тактична підготовка 
3. Організація тренувального процесу самбістів. Моделювання 

спортивної кар'єри.  

6 семестр: 

1. Будова організму людини та його функції. Харчування та гігієна 
самбіста. 

2. Організація та проведення змагань. Міжнародні правила змагань. 
3. Підготовка змагань з боротьби самбо 

 


