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Самостійна робота 

 
 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

(модуль 1) 

1. Підходи до диференційованого фізичного виховання (2,5 балів);  

Оформлення роботи у вигляді реферату або презентації, що містить план 

розкриття теми, вступ, основну частину, висновки  та перелік інформаційних 

джерел. 

2. Особливості фізичного виховання дітей різної статі та віку (2,5 бали); 

Оформлення роботи у вигляді реферату або презентації, що розкриває основні 

особливості фізичного виховання школярів в залежності від статі та віку. 

Характеристику фізичного навантаження під час різних форм фізичного 

виховання для дівчат та хлопців та для дітей молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку. 

3. Особливості фізичного виховання школярів різного фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості (2,5 балів).  

Оформлення роботи у вигляді реферату або презентації, що розкриває етапи 

фізичного розвитку дитини та методичні рекомендації з фізичного виховання 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Підходи до диференційованого фізичного виховання 4 

2. Особливості фізичного виховання дітей різної статі і віку. 2 

3. 
Особливості фізичного виховання школярів різного 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
4 

4. 
Диференційоване фізичне виховання з урахуванням 

гендерних детермінант і психологічних особливостей  
4 

5. 
Мета, завдання, принципи інтегративного фізичного 

виховання школярів І-ІІІ груп здоров’я   
4 

6. 

Порівняльна характеристика показників фізичного і 

психофізичного розвитку, рухової активності, ставлення до 

фізичного виховання представників різних медичних груп 

4 

7.  
Фізичне виховання школярів різних медичних груп під час 

уроків фізичної культури 
4 

8. 
Особливості фізичного виховання при різних 

захворюваннях. 

4 
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для учнів із випереджаючим рівнем фізичного розвитку чи відстаючим рівнем 

фізичного розвитку, а також фізичної підготовленості. 

4.  Диференційоване фізичне виховання з урахуванням гендерних детермінант і 

психологічних особливостей (5 балів).   

На розгляд студента: укласти конспект уроку з урахуванням інтересів школярів 

двох статей; реферативна робота з висвітленням основних відмінностей у 

фізичному вихованні дівчат та юнаків.  

(модуль 2) 

5. Підготувати теоретичну бесіду на тему згідно навчальної програми для 

обраного класу (2,5 балів): «Мета, завдання, принципи інтегративного 

фізичного виховання школярів І-ІІІ груп здоров’я» 

Оформлення роботи у вигляді короткого повідомлення або презентації 

тривалісттю до 10 хв.  

6. Порівняльна характеристика показників фізичного і психофізичного 

розвитку, рухової активності, ставлення до фізичного виховання представників 

різних медичних груп (5 балів) 

Здійснити порівняльний аналіз інтересів до занять фізичною культурою, участі 

школярів в спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, ставленні до 

різних форм фізичного виховання учнів основної, підготовчої та спеціальної 

медичних груп (усна відповідь, доповідь чи презентація на вибір студента). 

7. Фізичне виховання школярів різних медичних груп під час уроків фізичної 

культури (5 балів) 

Скласти орієнтовний конспект уроку для учнів середнього шкільного віку. 

Оцінюється правильність постановки завдань заняття, добір та послідовність 

засобів, організаційно методичні вказівки, термінологія. 

4. Особливості фізичного виховання при різних захворюваннях (5 балів). 

Оформлення роботи у вигляді реферату або презентації, що містить план 

розкриття теми, вступ, основну частину, методичні рекомендації з фізичного 

навантаження з урахуванням захворювань,  висновки  та перелік інформаційних 

джерел. 
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