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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології у 

фізичному вихованні дорослих 
2 

2 Нетрадиційні оздоровчі системи. 2 

3 Актуальні проблеми фізичного виховання дорослого 

населення та шляхи їх вирішення 
2 

4 Скласти професіограму для певного виду професії (на 

вибір). 
2 

5 Скласти комплекс розвитку фізичної якості (на вибір) 

для осіб даної вікової групи (на вибір) з врахуванням 

рівнів фізичної підготовленості та стану здоров’я.  

2 

6 Способи оцінювання фізичного стану дорослих. 1 

7 Особливості застосування оздоровчих програм в 

навчальному процесі студентів. 
2 

8 Зробити аналіз фітнес-програми (за вибором студента). 

Добрати засоби і методи фізичного виховання 

відповідно до віку та статі осіб. 

2 

 Разом  15 

 
Індивідуальні завдання 

 

1. Підготовитись до дискусії «Основи управління процесом фізичного 

виховання дорослих». 

2. Підготовитись до дискусії «Завдання, основні напрямки та 

організаційні форми фізичного виховання дорослого населення». 

3. Підготувати реферат відповідно змісту модуля (тематика додається). 

4. Підготуватись до дискусії «Особливості методики навчання та 

вдосконалення техніки фізичних вправ дорослих». 

5. Підготувати повідомлення про реалізація загально-педагогічних і 

специфічних принципів ФВ в роботі з дорослим населенням. 

6. Підготуватись до дискусії «Особливості методики розвитку і 

підтримання рівня розвитку рухових якостей дорослих». 

7. Підготуватись до дискусії «Планування і контроль процесу 

фізичного виховання у вищих закладах освіти». 

8. Підготуватись до дискусії «Професійно-прикладна фізична 

підготовка». 

9. Підготувати реферат відповідно змісту модуля (тематика додається). 



10. Підготувати доповідь «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у 

ФВ». 

11. Зробити письмовий аналіз архітектоніки та змісту програми з ФВ 

студентів ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

12. Підготувати  доповідь на «круглий стіл» на тему «Стан та актуальні 

проблеми  реформування системи ФВ студентів ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівня 

акредитації з урахуванням вимог сучасності». 

13. Підготуватись до підсумкової контрольної роботи за змістом 

модуля. 

14. Ознайомитись із сучасним досвідом організації поза навчальних 

занять з ФВ студентів у ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівня акредитації. 

 

Тематика рефератів 

 

1. Місце ТіМФВ в системі наукових знань у сучасному суспільстві. 

2. Фактори, що забезпечують функціонування системи ФВ у сучасному 

суспільстві. 

3. Традиції української народної культури, як передумова формування 

національної системи ФВ. 

4. Внесок українських педагогів другої половини ХІХ першої половини ХХ 

століття у розвиток теорії і практики ФВ. 

5. Сучасний стан системи ФВ в Україні (правові, програмно-нормативні, 

теоретико-методичні, організаційні основи). 

6. Шляхи реформування національної системи ФВ в Україні. 

7. Аналіз історично сформованих соціальних систем фізичного виховання у 

різних регіонах світу (за вибором студента). 

8. Аналіз сучасних педагогічних систем фізичного виховання (за вибором 

студента). 

9. Методологічні основи теорії навчання рухових дій. 

10. Теорія побудови і управління рухами Н.А.Берштейна. 

11. Методи ідеомоторного тренування та сенсорного орієнтування, що 

використовується в процесі навчання рухових дій. 

12. Роль термінової інформації в процесі навчання рухових дій. 

13. Вчення про сенситивні періоди природного розвитку рухових якостей. 

14. Особливості жіночого організму та специфічні особливості силової 

підготовки дівчат та жінок. 

15. Алгоритм розвитку простої та складної рухової реакції. 

16. Особливості розвитку рухових якостей осіб другого зрілого віку. 

17. Теоретико-методичні основи попереднього контролю. 

18. Теоретико-методичні основи оперативного контролю. 

19. Теоретико-методичні основи поточного контролю. 

20. Теоретико-методичні основи етапного контролю. 

21. Педагогічний контроль як чинник підвищення мотивації студентів, 

дорослого населення до занять фізичною культурою. 



22. Застосування технічних засобів термінової інформації у педагогічному 

контролі. 

23. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні 

студентів : 

- на прикладі фітнес-програм, що базуються на видах рухової активності 

аеробної спрямованості; 

- на прикладі фітнес-програм, що базуються на видах оздоровчої 

гімнастики; 

- на прикладі фітнес-програм, що базуються на видах рухової активності 

силової спрямованості; 

- на прикладі фітнес-програм, що базуються на сполученні видів 

оздоровчої гімнастики та занять силової спрямованості (за вибором 

студента). 

24. Використання нетрадиційних систем оздоровлення і фізичного 

вдосконалення у ФВ студентів. 

25. Використання нетрадиційних видів спорту у поза навчальній роботі з ФВ  

студентів. 

26. Використання сучасних комп’ютерних технологій у ФВ студентів. 

 

Самостійні роботи 

 

1 модуль 

1. Скласти положення про змагання, програму(сценарій) спортивного 

свята та кошторис 

2. Скласти комплекс вправ коригуючої гімнастики (вада постави на 

вибір) 

3. Скласти розгорнутий конспект заняття з фізичної культури та 

написати теоретико-методичне обґрунтування 

2 модуль 

1. Скласти планування проходження навчального матеріалу з фізичної 

культури (графічне та текстове) на певний проміжок часу (мезоцикл). 

3 модуль 

1. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному 

вихованні дорослих. 

2. Нетрадиційні оздоровчі системи. 

3. Актуальні проблеми фізичного виховання дорослого населення та 

шляхи їх вирішення. 

4 модуль 

1. Скласти професіграму для певного виду професії (на вибір). 

2. Скласти комплекс розвитку фізичної якості (на вибір) для осіб даної 

вікової групи (на вибір) з врахуванням рівнів фізичної підготовленості та 

стану здоров’я.  

3. Способи оцінювання фізичного стану дорослих. 
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