
Завдання для самостійної роботи 

Тема 2.  РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

Теми рефератів: 

1. Біг – це здоров’я. 

2. Значення бігу в житті людини. 

3. Аналіз техніки і методики навчання з бігу на 100 м. 

4. Рухова активність – як необхідний атрибут здорового способу життя.  

5. Правила оздоровчого бігу. 

6. Безпека під час занять фізичними вправами в легкої атлетики.  

7. Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання. 

8. Правила змагань з бігу і ходьби. 

9. Правила змагань з стрибків. 

10. Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання 

11. Класифікація і загальна характеристика легкоатлетичних вправ 

12. вивчення техніки стрибка в довжину з розбігу. 

13. Біг на короткій дистанції. 

14. Особливості розвитку швидкісно-силових якостей.  

15. Моральне виховання студентів у процесі фізичного виховання. 

16. Методика організації та проведення занять легкої атлетики.  

17. Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій.  

18. Фактори, що зумовлюють витривалість людини.  

Тема 3. ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРИЙОМАМИ  

Теми рефератів: 

1. Захист від прямого удару рукою в голову. 

2. Захист від прямого удару рукою в тулуб. 

3. Захист від бокового удару рукою в голову. 

4. Захист від удару рукою знизу. 

5. Захист від прямого удару ногою в живіт. 

6. Захист від бокового удару ногою в тулуб. 

7. Захист від удару ногою знизу в пах. 

8. Звільнення від захвату за обидві рук спереду. 

9. Звільнення від захвату однойменної руки спереду. 

10. Звільнення від захвату різнойменної руки спереду. 

11. Звільнення від захвату за шию двома руками спереду. 

12. Звільнення від захвату за одежу спереду двома руками. 

13. Звільнення від захвату за одежу однією рукою спереду. 

14. Звільнення від захвату за одежу двома руками спереду. 

15. Звільнення від обхвату тулуба з руками спереду. 

16. Звільнення від обхвату тулуба ззаду з руками. 

17. Звільнення від обхвату тулуба ззаду без рук. 

18. Звільнення від обхвату шиї ззаду передпліччям однієї руки. 

19. Передня підніжка. 

20. Задня підніжка. 

21. Підсічка. 

22. Кидок із захватом ніг спереду. 
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23. Кидок із захватом ніг ззаду. 

24. Кидок через стегно. 

25. Кидок через плече. 

26. Захист від удару ножом знизу. 

27. Захист від удару ножом навідмах. 

28. Захист від удару ножом збоку.  

29. Захист від удару ножом зверху. 

30. Захист від тичкового удару ножом. 

31. Захист від удару палкою зверху. 

32. Захист від тичкового удару палкою. 

33. Захист від удару палкою навідмах. 

34. Захист від удару сокирою зверху. 

 

 


