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САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

 Процес підготовки педагогічних кадрів нині дедалі більшою мірою оріє-

нтується на самостійну роботу студентів, близьку до дослідної. Науково-

дослідна робота майбутнього фахівця фізичної культури і спорту — це мож-

ливість здобуття, примноження і оновлення знань, який передбачає вміння 

ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збирання та 

опрацювання інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх 

практичної реалізації у галузі фізичної культури. 

 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1.  

 Змістовий модуль 1. Будова і функції рухового апа-

рату людини. 

 

 Тема 1. Біомеханіка як наука. 6 

 Тема 2. Біомеханіка рухового апарату людини. 6 

 Тема 3. Кінематичні характеристики рухів людини. 8 

 Тема 4.Динамічні характеристики рухів людини. 8 

 Модуль 2.  

 Змістовий модуль 2.Біомеханічні основи рухових якос-

тей. 

 

 Тема 1.Біомеханіка рухових якостей. 8 

 Тема 2. Диференціальна біомеханіка. Індивідуальні та гру-

пові особливості моторики. 

8 

 Тема 3. Приватна біомеханіка. Біомеханічний аналіз фізич-

них вправ. 

8 

 Тема 4. Біомеханічні аспекти фізичного тренування. 8 

 

Індивідуальні завдання 

За завданням викладача студенти здійснюють самостійний пошук інфо-

рмації за алгоритмом блоку та реферування матеріалу. Реферування розділів 

теоретичного матеріалу за списком літератури інформаційного блоку. 

Самостійне виконання завдання за алгоритмом блоку. Самоконтроль знань, 

підготування звіту та захист модуля. 

Написання реферату на обрану тему. Обсяг до 20 сторінок включаючи 

титульну сторінку, план та список літератури. 
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Література 

 

1. Біомеханіка спорту / за заг. ред. А.М.Лапутіна. – К.: Олімпійська літе-

ратура, 2005. – 319 с. 

2. Біомеханічні основи техніки фізичних вправ /А.М.Лапутін, М.О.Носко, 

В.О.Кашуба. – К.: Наук. світ, 2001. – 201 с. 

3. Бріжата І.А. Біомеханіка з основами профілактики спортивного травма-

тизму: навч. посіб. / І.А.Бріжата. – Суми: Мрія -1. – 2006. – 286 с. 

4. Курсова робота з біомеханіки: [методичні рекомендації до виконання 

науково-дослідної роботи для студентів інституту фізичної культури] / [ук-

лад. І. А. Бріжата]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 96 

с. 

5. Архипов О.А.  Біомеханічні технології у фізичній підготовці студентів / 

О.А. Архипов – Київ: НПУ, 2012. – 520 с. 

6. Андрєєва Р. Біомеханіка і основи метрології: [навчально-методичний 

посібник/ Регіна Андрєєва. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2015. – 224с. 

7. Бріжатий О.В Практикум лабораторних робіт з біомеханіки / 

О.В.Бріжатий. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. – 60с. 

8. Без’язична О. В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з ку-

рсу «Біомеханіка» / О. В. Без’язична, Л. П. Коваленко. – 2-е вид. – Хар-

ків:ХНПУ ім.. Г. С. Сковороди, 2014. – 49 с. 

9. Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Біомеханіка фізичних вправ: Навчально-

методичний посібник. – Миколаїв,, МНУ, 2015. – 215 с. 

10. Лапутин А.Н. Практическая биомеханика /А.Н.Лапутин. – К.: Науковий 

світ, 2000. – 298 с. 

11. Медвєва І.М. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців з склад-

нокоординаційних видів спорту: монографія / І.М.Медвєдева. – К.: Вид-во 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 381 с. 

12. Мусієнко О. В. «Біомеханіка»: тексти лекцій для студентів / Олена Му-

сієнко – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогіч-

ного університету імені Івана Франка, 2016. – 120 с. 

13. Носко Н.А. Педагогические основы обучения молодежи и взрослых 

движениям со сложной биомеханической структурой / Н.А. Носко – К.: Наук. 

світ, 2000. – 336 с. 

14. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. учеб.пособ. 

/В.А.Романенко. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005.–290 с. 

15. Уилмор Дж.Х. Физиология спорта и двигательной активности / 

Дж.Х.Уилмор, Д.Л.Костилл. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 504 с. 

 

Контрольні запитання. 

1. Біомеханіка та її особливості як науки і навчальної дисципліни.  

2. Основні відмінності між біомеханікою та класичною механікою.  

3. Загальне і конкретні завдання біомеханіки.  
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4. Функціональний метод в біомеханічному аналізі фізичних вправ.  

5. Метод системно-структурного аналізу та системно-структурного синтезу в 

біомеханіці.  

6. Біомеханічні характеристики, їх класифікація.  

7. Системи відліку простору і часу.  

8. Тривалість вправи, її частини або фази та способи  їх вимірювання.  

9. Частота рухів (темп) та способи її оцінювання.  

10. Часовий ритм рухів (ритмова структура) рухової дії та його роль у техні-

чній підготовці.  

11. Фази фізичної вправи. Їх роль у біомеханічному аналізі та навчанні рухо-

вим діям.  

12. Лінійна і кільцева хронограми рухової дії та порядок їх побудови.  

13. Лінійна швидкість і лінійне прискорення руху точки як вектори та їх роз-

рахунок.  

14. Інерційні біомеханічні характеристики для поступального й обертового 

рухів.  

15. Сила дії людини та її компоненти.  

16. Момент сили, як міра обертової дії сили на тіло, та його розрахунок.  

17. Механічна робота і потужність у біомеханіці.  

18. Потенціальна, кінетична і повна енергія біомеханічної системи.   

19. Біомеханічні особливості м’язового скорочення.   

20. Залежність сили тяги м’яза від його довжини.  

21. Залежність сили тяги м’яза від часу.   

22. Залежність сили тяги м’яза від швидкості його скорочення (залежність 

Хілла).  

23. Біомеханічні аспекти моторики людини.  

24. Власне силові якості. Максимальна сила дії людини. Топографія сили.  

25. Швидкісно-силові якості людини в контексті залежності сили тяги м’яза 

від часу.  

26. Показники для оцінювання рівня розвитку швидкісно-силових якостей.  

27. Вимоги до спеціальних силових вправ.  

28. Елементарні форми прояву швидкісних якостей.  

29. Сенсорна, премоторна і моторна фази рухової реакції. Види рухових реа-

кцій.   

30. Антиципація як передбачення розвитку ситуації.  

31. Комплексна форма прояву швидкісних  якостей.  

32. Ергометрія. Правило оборотності рухових завдань.  

33. Фаза компенсованої втоми та її біомеханічні прояви.  

34. Фаза декомпенсованої втоми та її біомеханічні прояви.  

35. Витривалість як здатність протистояти втомі.  

36. Загальний показник для оцінювання витривалості.  

37. Латентні показники для оцінювання витривалості.  

38. Біомеханічні критерії економізації рухової діяльності.  

39. Біомеханічні особливості активної та пасивної гнучкості.  
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40. Спритність як рухова якість та способи її оцінювання.  

41. Біомеханічне оцінювання характеристик уваги та її роль у виконанні фі-

зичних вправ. 

42. Біомеханічні особливості відчуття пози та величини сили дії людини.  

43. Біомеханічне оцінювання рівня розвитку стереоскопічного зору та його 

значення для виконання різних рухових завдань.  

44. Біомеханічна система як спрощена модель живого рухового механізму.  

45. Біокінематичні пари, як спрощені моделі  суглобів.  

46. Кісткові, сухожильні та м’язові в’язі, що обмежують кількість ступенів 

свободи і рухливість у біопарах.  

47. Ступені свободи біоланок при виконанні фізичних вправ.  

48. Відкриті та замкнені біокінематичні ланцюги біоланок.  

49. Важільний принцип дії біоланки при виконанні рухових дій. Види біоме-

ханічних важелів.  

50. Абсолютна і відносна маси частин тіла.  

51. Способи  визначення   абсолютної маси  конкретної частини тіла.  

52. Положення центрів мас окремих частин тіла людини.  

53. Використання теореми Варіньйона для визначення положення центра мас 

тіла людини.  

54. Центр об’єму і центр поверхні тіла та їх значення для виконання рухових 

дій.  

55. Сила Архімеда та її  розрахунок.  

56. Радіан  як  міра  кута повороту. Кутова швидкість  і  кутове  прискорення  

обертання біоланки та їх розрахунок.  

57. Обертання тіла людини зі зміною кінетичного моменту біомеханічної си-

стеми.  

58. Обертання тіла людини без зміни кінетичного моменту біомеханічної си-

стеми.  

59. Гравітаційната  та інерційна маса тіла.  

60. Сила тяжіння та її розрахунок.  

61. Сила інерції при поступальному русі тіла, її напрямок і величина.  

62. Вага тіла. Перевантаження та невагомість.  

63. Реакція опори, пружні сили.  

64. Зовнішні та внутрішні сили, що діють на тіло людини в обраному виді 

спорту.  

65. Опір повітряного і водного середовища рухові тіла.   

66. Сили тертя ковзання,  способи  їх  збільшення або зменшення.  

67. Явище гістерезису  матеріалу. Опір коченню колеса.  

68. Стійкість, як біомеханічна категорія. Показники для оцінювання стійкості 

тіла.  

69. Кут стійкості та його розрахунок.  

70. Коефіцієнти стійкості тіла у різних напрямках.  

71. Момент стійкості, його визначення та роль у виконанні рухових дій.  

72. Види рівноваги тіла.  
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73. Локомоції людини. Завдання локомоторних рухових дій. Локомоторні 

елементи рухової діяльності під час виконання різних рухових завдань.  

74. Механізм і фази відштовхування від опори.  

75. Роль махових рухів при відштовхуванні від опори.  

76. Тензоплатформа та її використання. Годограф вектора опорної реакції та 

його побудова.  

77. Стартові дії та їх компоненти. Особливості стартових дій при виконанні 

різних рухових завдань.  

78. Дальність  польоту тіл та спортивних приладів.  

79. Ефект Магнуса.  

80. Точність переміщаючих рухових дій.  

81. Біомеханіка ударної взаємодії. Коефіцієнт відновлення.  

82. Ефективність удару та чинники, що на неї впливають.  

83. Вплив на моторику людини тотальних  розмірів тіла.  

84. Вплив віку та роль дозрівання на ефект навчання і тренування. Сензитив-

ні періоди.  

85. Статеві біомеханічні особливості моторики людини.  

86. Рухові переваги, їх причини та вплив на виконання рухових дій.  

87. Моторика в онтогенезі: вік немовляти та дошкільний вік.  

88. Моторика в онтогенезі: шкільний вік.  

89. Роль пубертатного періоду у розвитку моторики людини.  

90. Моторика в онтогенезі: доросла людина. Спортивне довголіття і старість.  

 

Матеріали проміжного контроля знань за розділами: 

 

1. Біомеханіка як навчальна і наукова дисципліна. напрямки розвитку біоме-

ханіки як науки. Історія розвитку біомеханіки 

а) Які основні етапи розвитку та становлення біомеханіки фізичних вправ як 

науки і навчальної дисципліни? 

б) Розкрийте завдання біомеханіки, які вирішуються: а) у Вашому виді спор-

ту; б) в шкільній системі фізичного виховання. 

в) Метод і методика дослідження в біомеханіки фізичних вправ: поняття, 

зміст, відмінності. 

  

2. Кінематика і механіка рухів людини. Механічна робота і енергія при рухах 

людини 

а) Що таке кінематична схема рухового дії? Які послідовність і хід роботи з 

побудови кінематичних схем: а) по кінограмі, б) по кіно- і відеоплівці? 

б) Як у Вашому виді спорту можна по кінематичній схемі проаналізувати те-

хніку рухових дій і оцінити ефективність. 

в) Як у Вашому виді спорту можна проаналізувати техніку рухових дій і оці-

нити її ефективність за результатами вивчення траєкторій точок, вибраних на 

тілі спортсмена 
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г) Наведіть приклади: 1) суглобових рухів, 2) елементарних рухів, 3) стадій, 

4) фаз, 5) періодів, 6) циклів рухів або рухових дій, складових змагальні 

вправи у Вашому виді спорту. 

д) хронограму рухової дії: поняття, види, послідовність побудови. 

е) Наведіть приклад, як у Вашому виді спорту можна виробляти оцінку тех-

ніки рухів спортсмена за результатами аналізу хронограму. 

ж) Які послідовність і хід роботи з побудови графіків лінійної швидкості до-

сліджуваних точок, вибраних на тілі спортсмена? 

з) Наведіть приклад, як у Вашому виді спорту можна проаналізувати техніку 

рухових дій і оцінити її ефективність за результатами вивчення графіків лі-

нійної швидкості, основних точок, вибраних на тілі спортсмена. 

і) Як у Вашому виді спорту можна проаналізувати техніку рухових дій і оці-

нити її ефективність за результатами вивчення графіків лінійного прискорен-

ня основних точок тіла спортсмена? 

к) Для яких цілей будують і аналізують графіки кутової швидкості основних 

ланок тіла спортсмена? 

л) Наведіть приклади, як у Вашому виді спорту можна оцінити техніку рухів 

по дінамограмі відштовхування. 

м) Наведіть приклади зовнішніх і внутрішніх сил, що діють на тіло спорт-

смена при виконанні змагальних вправ у Вашому вигляді спорту. 

н) Що таке інерційні сили? До якого типу сил (зовнішніх чи внутрішніх) вони 

відносяться? Поясніть на конкретних прикладах. 

о) Які способи рекуперації енергії застосовуються в Вашому вигляді спорту? 

п) Якими способами можна підвищити економічність рухової діяльності у 

Вашому виді спорту? 

 

3. Біомеханічні основи опорно-рухового апарату людини 

а) Які біомеханічні властивості м'язів переважно використовуються в прак-

тиці Вашого виду спорту? Які з них сприяють або, навпаки, перешкоджають 

досягненню найвищих спортивних результатів? 

б) Які режими м'язового скорочення переважно проявляються у Вашому ви-

гляді рухової діяльності? 

в) Для чого визначається розташування загального центру ваги тіла? Яка по-

слідовність дій по визначенню загального центру ваги тіла? 

г) Для чого визначають геометрію мас тіла людини? Наведіть приклади з 

Вашої спортивної практики. 

д) Чи може бути одна і та же ланка тіла бути одночасно одноплечим і двуп-

лечим важелем? Обгрунтувати. 

е) Сформулюйте «золоте правило механіки». Як воно працює в практиці Ва-

шого виду спорту? 

  

4. Методи біомеханічних досліджень і контролю у фізичному вихованні і 

спорту 
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а) Які біомеханічні характеристики мають найбільшу прогностичною значи-

містю для контролю за технікою рухових дій і тактикою рухової діяльності у 

Вашому виді спорту? 

б) Які методи реєстрації біомеханічних характеристик є найбільш інформа-

тивними у Вашому виді спорту? 

в) Розробіть і запропонуйте програму біомеханічного контролю за технікою 

рухових дій і тактикою рухової діяльності в Вашому виді спорту. 

  

5. Біомеханіка фізичних якостей 

а) Якими способами можна підвищити економічність рухової діяльності у 

Вашому виді спорту? 

б) Сформулюйте ряд конкретних практичних рекомендацій щодо підвищення 

витривалості у Вашому виді спорту. 

в) Сформулюйте ряд конкретних практичних рекомендацій щодо підвищення 

результативності рухової діяльності, вимагає мального прояву: а) швидкості, 

б) сили, в) швидкісно-силових якостей. 

г) Які основні біомеханічні механізми стійкості? 

 

6. Біомеханічні основи техніко-тактичної майстерності 

а) Наведіть приклади видів спорту, в яких рівень техніко 

тактичної майстерності визначається за критеріями економічності, естетич-

ності, точності, обсягу. У кожному разі вкажіть, за якою шкалою і в яких 

одиницях оцінюється рівень техніко-тактичної майстерності. 

б) Побудувати кінематичні схеми рухів двох бігунів на середні або довгі дис-

танції. Провести порівняння варіантів техніки двох бігунів і оцінити її ефек-

тивність по вертикальному переміщенню ЗЦВ. 

в) Побудувати графіки швидкості руху плавців при проходженні дистанції 

200 і 400 м. Користуючись побудованими графіками, довести, що прохо-

дження дистанції з постійною швидкістю більш економічно, ніж тактика пе-

ремінної швидкості (при тій же величині середньої швидкості). 

г) Провести педагогічні спостереження на студентських заняттях (змаганнях) 

зі спортивних ігор та скласти таблиці відомостей про обсяг техніки і тактики 

конкретного спортсмена за наступними показниками: наіменування техніч-

них прийомів, ступінь освоєності, оцінка техніки виконя (в балах), викорис-

товується або не використовується в складних ігрових (стресових) ситуаціях. 

  

7. Половікові особливості моторики людини 

а) Як співвідносяться сенситивні періоди розвитку основних «фізичних якос-

тей і зміни біомеханічних параметрів рухів людини? 

б) Як співвідносяться статура людини (довжина, пропорції, маса тіла і її ком-

поненти) і його рухові можливості? 

в) Які анатомо-фізіологічні особливості людини позитивно і які, навпаки, не-

гативно впливають на результативність виступів спортсменів у Вашому виді 

спорту? 
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8. Біомеханічні аспекти програмованого навчання руховим діям 

а) Що таке модель оптимальної техніки рухової дії і тактики рухової діяльно-

сті? 

б) Побудуйте модель оптимальної техніки змагальної вправи з Вашого виду 

спорту за наступною схемою: фазовий елементарний склад, загальна мета 

рухової дії, мети його окремих фаз, біомеханічні механізми, що забезпечують 

їх досягнення. 

в) Сформулюйте практичні рекомендації тренерам і спортсменам по вивчен-

ню і вдосконаленню техніки даного рухового дії. 

  

9. Біомеханічні основи фізичних вправ, що входять в програму фізичного ви-

ховання школярів Проведіть кінематичне опис техніки обраного фізичної 

вправи, що входить в програму фізичного виховання школярів (Спортивна 

ходьба, біг, один з видів пересування на лижах або вільний спортивний них 

способів плавання, стрибок в довжину з розбігу, стрибок у висоту способом 

«Переступання», метання гранати, метання м'яча в ціль, перекид вперед або 

назад в угрупованні, підтягування на перекладині, лазіння по канату тощо), 

за такою схемою: 

 - періоди, фази і елементарні руху, складові рухової дії; 

 - граничні моменти фаз (корисні властивості); 

 - цілі і завдання періодів і фаз рухової дії. 

Отримані результати надати в табличній формі. 

 

Орієнтовний перелік тем для комплексних аналітичних доповідей і 

ркфервтів  

1. Біомеханіка як наука про рухи людини.  

2. Біомеханічна характеристика витривалості.   

3. Біомеханічна характеристика гнучкості.   

4. Біомеханічна характеристика силових якостей.   

5. Біомеханічна характеристика швидкісних якостей.   

6. Біомеханічні методи вивчення руху. 

7. Тимчасові характеристики. 

8. Геометрія мас тіла. 

9. Рухи в біомеханічних ланцюгах. 

10. Динамічні особливості в рухах людини.   

11 .Динамічних характеристик тіла людини.   

12. Завдання і зміст біомеханіки.   

13. Ланки тіла як важелі і маятники.   

14. Імпульс сили і імпульс моменту сили.   

15. Інерційні характеристики. 

16. Кінематичні характеристики тіла людини.   

17. Методика розрахунку лінійних швидкостей точок при виконанні рухів по 

проміру. 
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18. Методика побудови промірів по заданих координатах точок.   

19. Методика розрахунку лінійних прискорень точок при виконанні рухів. 

20. Механічні властивості м'язів.   

21 .Основні поняття динаміки.   

22. Основні поняття кінематики.   

23. Промір і його побудова по заданих координатах.   

24. Просторово - тимчасові характеристики.   

25. Розвиток біомеханіки спорту і зв'язку її з іншими науками. 

26. Дослідження сезонної динаміки функціонального стану організму спорт-

смена. 

27. Різновиди роботи м'язів.   

28. Розрахунок лінійних швидкостей точок при виконанні рухів по проміру.  

29. Реєстрація динамічних характеристик.   

30. Властивості м'язів.   

31. Сила і момент сили.   

32. Сил зовнішні відносно тіла людини.   

33. Сил дії середовища.   

34. Сил тертя.   

35. Сил тяжіння і вагу тіла. Сили реакції опори.   

36. З'єднання ланок тіла.   

37. Способи виміру витривалості.   

38. Способи виміру витривалості.   

39. Середовище і сили її дії на рухи людини.   

40. Засоби і методи виміру гнучкості.   

41. Засоби і методи реєстрації тимчасових характеристик.   

42. Засоби і методи реєстрації динамічних характеристик.   

43. Засоби і методи реєстрації просторових характеристик.   

45. Засоби виміру гнучкості.   

47. Ступені свободи рухів в біомеханічних ланцюгах.   

48. Будова біомеханічної системи.   

49. Типові різновиди роботи м'язів.   

50. Людина як біомеханічна система.   

51. Біодинаміка стрибка.   

52. Механізм відштовхування від опори.   

53. Статура і моторика людини.   

54. Онтогенез моторики.   

55. Показники технічної майстерності.   

56. Ефективність володіння спортивною технікою. 

57. Біомеханічна характеристика спортивної ходьби як системи вправ з цик-

лічною структурою руху. 

58. Біомеханічний аналіз легкоатлетичного бігу. 

59. Біомеханічний аналіз техніки плавання. 

60. Основні вправи в лижному спорті та їх біомеханічна характеристика. 

61. Ковзанярський спорт,  як система вправ з  циклічною структурою рухів. 
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62. Техніка виконання гімнастичних вправ. 

63. Біомеханічна характеристика художньої гімнастики та акробатики. 

64. Біомеханічний аналіз техніки стрибка в довжину. 

65. Біомеханічний аналіз техніки стрибка у висоту. 

66. Біомеханічний аналіз спортивної боротьби. 

 

Студенти можуть самі обрати тему, погодивши її з викладачем. 

 

Література 

1. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика. Учебник для институтов фи-

зической культуры. М.: Физкультура и спорт 1979. С. 235-252. 

2. Дубровский В.И. Федорова В.Н. Биомеханика. Учебник для высших и 

средних учебных заведений. М.: Владос 2003.  

3. Бег на средние и длинные дистанции/Под общей ред. В, В. Кузнецова. М.: 

Физкультура и спорт, 1982. — 176 с. 

4. Бернштейн Н. А. О построении движений. М: Медгиз, 1947. - 256 с. 

5. Биомеханика плавания/Под общ. ред. В. М. Зациорского. М.: Физкультура 

и спорт, 1981. — 96 с. 

6. Богданов Г. П. Способы передвижения на лыжах. — Физ. Культура в шк. 

1981, № 1,с. 20—23. 

7. Галухин Р. М. Барьерный бег: Основы техники и методики обучения. — 

Физ. культура в шк., 1982, № 2, с. 54—58. 

8. Донской Д. Д. Движения спортсмена. М.: Физкультура и спорт. 1965. — 

198 с. 

9. Болобан В. Н. Спортивна акробатика К.: Высш. школа. Главное изд. 1988. 

10. Гимнастика и методика преподавания: Учебник для институтов физиче-

ской культуры. Под. Ред. В. М. Смолевского. - изд. 3-е переработанное, до-

полненное - М: физкультура и спорт. 1987. 

11. Дурсеньов Л.І. Стрибок у висоту- К. : Здоров'я, 1971. 

12. Смолевский В. М., Гавердовский Ю. К. Спотривная гимнастика: Учебник 

для вузов физического воспитания и спорта. - К.: Олимп. литер., 1999. 

13. Техника гимнастичиских упражнений. / Под ред. М. Л. Украна. -М: Физ-

культура и спорт. 1967. 

14. Архипов А. А. Лыжньй спорт в комплексе ГТО. К.: Здоров'я, 1974. — 62 

с. 

 

Тематична література. 

За цим списком представлена додаткова добірка літературних джерел 

за видами спорту. 

 

Спортивна гімнастика  

1. Болобан В.Н. Спортивная акробатика. -К.: Здоров'я, 1988, -168с.  
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2. Гимнастика  и  методика  преподавания:  Учебник  для  институтов физи-

ческой культуры / Под ред. В.М.Смолевского. - Изд. 3-е, перераб., доп. - М.: 

ФиС, 1987  

3. Гимнастика: Учебник для техникумов физической культуры / под ред. 

А.Т.Брыкина, В.М.Смолевского. -М.: ФиС, 1985  

4. Дранч В.Я. Королевство акробатики. -М.: ФиС, 1986.  

5. Менхин Ю.В., Волков А.В. Начала гимнастики. –К.: 3доров'я, 1980. -270с.  

6. Менхин Ю.В.Физическая подготовка в гимнастике.-М.: ФиС,1989.-224с.  

7. Спортивная гимнастика: Учебник для институтов физической культуры / 

Под ред. Ю.К. Гавердовского, В.М. Смолевского. -М.: ФиС, 1979  

8. Теория и методика гимнастики. Под ред. В.И. Филипповича. Учебник для 

факультетов физ. востпитания пед. ин-тов. -М., "Просвещение", 1971.  

9. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник / 

Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х.: Фірма "Консум", 1998. -240 с. 

 

Баскетбол  

1. Бабушкін В.З. Баскетбол у вузі. -Харк.: Основа, 1992.  

2. Баскетбол /В.И.  Корагин,  В.Н.  Мухин  и  др. -К.: Вища школа, 1989. - 

232с.  

3. Леонов А.Д., Малый А.А. Баскетбол. -К.: Рад. шк., 1989. -104с.  

4. Баскетбол:  Учебник  для  ин-тов  физ.  культ. / Под  редакцией Ю.М. Пор-

нова. -Изд.3-е перераб. -М.: ФиС, 1988. -288с.  

5. Портных  Ю.И.  Спортивные  игры  с  методикой  преподавания. - 

М:ФиС,1986. 

 

Гандбол  

1. Игнатьев  В.Я.  Гандбол:  Учебное  пособие  для  ин-тов  физ.  культ. -М.: 

ФиС, 1983.  

2. Бабушкин В.З. Специализация в спортивных играх. - К.: Здоров'я, 1991.  

3. Полиевский  С.А.,  Латышкевич  А.А.,  Романов  В.А.  Технические средс-

тва обучения в спортивных играх. -К.: Здоров'я, 1986.  

4. Клусов Н.П. Тренировка гандболиста. -М.: ФиС, 1987.  

 

Одноборства  

1. Бокс. -Ежегодный  научно-теоретический  журнал.  М.:  ФиС. 

2. Дахновский В.С., Лещенко С.С. Подготовка борцов высокого класса. - К.: 

Здоров'я, 1989. -192с.  

3. Гаткин Е.Я. Самбо для начинающих. -М.:  ООО "Издательство Астрель", 

ООО "Издательство АСТ", 2001. -224 с.: ил. -(Спорт).  

4. Кадочников А.А. Русский рукопашный бой. Научные основы. -М.: Издате-

льский дом "Грааль", 2203. -290 с.: ил.  

5. Романенко М.И., "БОКС", Киев, изд. объединение "Вища  школа", 1978г., 

296 с.   
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6. Харлампиев А.А. Система самбо. Боевое искусство. -М.: Советский спорт, 

1995, -96 с.  

 

Волейбол  

1. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Учебник для ин-тов физ. культуры. -М.: 

ФиС,1991.  

2. Железняк Ю.Д. Учебное пособие для тренеров.- М.:ФиС,1988.  

3. Ивойлов А.В. Волейбол. Очерки по биомеханике и методике тренировки. -

М.: ФиС, 1981.  

 

Легка атлетика  

1. Озолин Н.Г. Легкая атлетика. -М.: ФиС, 1972.  

2. Кривоносов М.П., Юшкевич Т.П. Методика обучения легкоатлетическим 

упражнениям. -Мн.: Высш. шк., 1986. 

3. Ломан В. Бег, прыжки, метания. - М.: ФиС, 1985. 

4. Максименко Г.Н., Табачник Б.Н. Тренировка бегунов на короткие дистан-

ции. - К.: Здоровье, 1985. 

 

Лижний спорт  

1. Лыжный спорт: Учебник для ин-тов физ.культуры. / Под ред. М.А. Агра-

новского. -М.: ФиС, 1980. -368с.  

2. Бутин И.М. Лыжный спорт. -Учебник для студентов пед. ин-тов. -М.: 

Прос., 1974.  

3. Фомин С.К., Портнов А.Б. Применение лыжных мазей. -М.:  ФиС,  1979. -

112с.  
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