
Теми курсових робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 

за навчальною дисципліною «Теорія і методика викладання хортингу»  

 

1. Розвиток фізичних якостей під час уроків фізичного виховання засобами 

хортингу в учнів середніх класів. 

2. Розвиток фізичних якостей під час уроків фізичного виховання засобами 

хортингу в учнів початкових класів. 

3. Розвиток фізичних якостей під час уроків фізичного виховання засобами 

хортингу в учнів старших класів. 

4. Розвиток морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання 

засобами хортингу в учнів середніх класів. 

5. Розвиток морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання 

засобами хортингу в учнів початкових класів. 

6. Розвиток морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання 

засобами хортингу в учнів старших класів. 

7. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів. 

8. Розвиток силових якостей в учнів початкових класів. 

9. Розвиток силових якостей в учнів середніх класів. 

10. Розвиток силових якостей в учнів старших класів. 

11. Розвиток гнучкості в учнів початкової школи на тренуваннях з хортингу. 

12. Розвиток спритності в учнів початкової школи на тренуваннях з хортингу. 

13. Розвиток координації рухів в учнів початкової школи на тренуваннях з 

хортингу. 

14. Розвиток витривалості в учнів початкової школи на тренуваннях з 

хортингу. 

15. Розвиток спритності в учнів початкової школи на тренуваннях з хортингу. 

16. Особливості розвитку витривалості, спритності та гнучкості у хортингістів 

старших класів. 

17.  Особливості розвитку сили та швидкості у хортингістів старших класів. 

18. Методика проведення тренувань з хортингу в початковій школі. 

19. Методика проведення тренувань з хортингу в середній школі. 

20. Методика проведення тренувань з хортингу в старшій школі. 

21. Впровадження елементів хортингу на уроках фізичної культури в 

початкові школі. 

22. Роль хортингу в процесі патріотичного виховання громадянина України. 

23. Хортинг – історія становлення та розвитку національного виду спорту 

України. 

24. Методика оцінки спеціальної витривалості в спортсменів хортингу. 

25. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів. 

26. Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості хортингістів. 

27. Використання елементів техніки хортингу на заняттях із студентами у 

спеціальних медичних групах. 

28.  Формування військово-спортивного руху дітей та молоді в хортингу. 

29.  Фізичне здоров'я школярів 7–8 років, що займаються хортингом. 

30. Фізичне здоров'я молодших підлітків, що займаються хортингом. 



 

 

 

31. Вікові особливості навчання та тренування на різних етапах багаторічної 

підготовки. 

32. Загальна характеристика основних періодів спортивної підготовки. 

33. Загальна фізична підготовка хортингіста. 

34. Спеціальна фізична підготовка хортингіста. 

35. Характеристика тактичної підготовки хортингіста. 

36. Характеристика технічної підготовки хортингіста. 

37.  Характеристика психологічної підготовки хортингіста. 

38. Методика навчання ударній та захисній техніці ніг. 

39. Методика навчання ударній та захисній техніці рук. 

40. Загально-методичні принципи підготовки ударно-блокувальних частик 

тіла. 

41.  Характеристика кидкової техніки хортингу. 

42.  Характеристика захватів в системі хортингу. 

43.  Навантаження в процесі навчання та виховання за віковими показниками. 

44. Біомеханічні основи техніки хортингу. 

45. Організація, планування і облік навчально-спортивної роботи в хортингу. 

46. Особливості тренувань жінок у хортингу. 

47. Засоби відновлення та харчування в системі підготовки хортингістів. 

48. Основні вимоги до організації змагань,споруд. 

49. Характеристика профілактики травматизму в хортингу. 

50. Форми та методи контролю в хортингу. 

51. Організація відбору до занять хортингом. 

52. Організація для груп початкової підготовки. 

53. Організація для груп попередньої базової підготовки. 

54. Організація для груп спеціальної базової підготовки. 

55. Організація для груп підготовки вищих досягнень (групи спортивного 

вдосконалення). 

56. Організація проведення навчально-тренувальних зборів у хортингу. 

57. Організація роботи спортивних клубів (секцій) з хортингу. 

58. Моделювання змагальної діяльності в хортингу. 

59. Побудова програм занять в хортингу протягом року. 

60. Побудова програми мікроциклілу. 

61. Побудова програми мезоциклу. 

62. Рухові (фізичні) якості хортингіста та методика їх розвитку. 

63. Екстремальні умови в системі підготовки до змагальної діяльності 

хортингістів. 

64. Змагальна діяльність в хортингу. 

65. Загальні основи підготовки хортингістів. 

66. Використання крос фіту в підготовці хортингістів. 

67. Особливості організації навчально-виховного та тренувального процесу. 

68. Основи управління підготовкою юних хортингістів. 



69. Прояв вольових якостей під час тренувально-змагальної діяльності 

хортингістів. 

70. Використання методів тренування в системі підготовки хортингістів. 

71. Загальна теорія підготовки спортсменів у хортингу. 

72. Самоконтроль та засоби відновлення. 

73. Позатренувальні засоби підвищення та відновлення працездатності 

хортингістів. 
 


