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ТЕМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ 5 КУРСУ ФФВ 

 

Самостійна робота №1 

Історико-логічний аналіз становлення теорії і методики фізичного 

виховання як наукової та навчальної дисципліни. 

 

1. Ознайомитись із сучасним тлумаченням основних вихідних понять в 

ТіМФВ. 

2. Підготовитись до дискусії „Сучасні підходи до тлумачення понять: 

„фізична культура особистості, фізичний розвиток, фізичні якості”.  

 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Демінський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: АО 

Донеччина, 1995. – 520 с. 

2. Теория и методики физического воспитания: Учебн. для студентов фак. физ. культуры 

пед. ин-тов по спец. 03.03. Физ. культура / Под ред. Б.А.Ашмарина. - М.: 

Просвещение, 1990. - 287 с. 

3. Цільова комплексна програма „Фізичне виховання здоров’я нації”. – К. 1998. – 48 с. 

4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.  

5. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: 

ЛОНМІО, 1996. - 220 с.  

6. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. висших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр. доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.  

Основна. 

1. Теория и методика физического воспитания. Т. 1. Общие основы теории и методики 

физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 

424 с.  

2. Теория и методики физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ.  

культуры пед ин-тов / Под ред. Б.А.Ашмарина. – М: Просвещение, 1990. – 287 с. 

3. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян. – Ч.1. – Т.: 

Богдан, 2001. – 272 с. 

Додаткова. 

4. История физической культуры: Учеб. пособие для институтов физической культуры / Под 

ред. И.Н. Таропова, В.М. Видрина. -М: ФиС, 1964. – 384 с. 

5. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. Пер. с анг. / Л. Кун. – М: Радуга, 

1962. – 400 с. 

6. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Г.Д. Харабуги - М: Физкультура и 

спорт, 1969. - 352 с. 

7. Теория и методика физического воспитания: В 2-х т. / Под ред. Л.П.Матвеева, 

А.Д.Новикова. Изд 2-е, испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1976. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 1. – 391 с. 

9. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 2. – 367 с. 
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Самостійна робота №2 

 

Стан та актуальні проблеми реформування системи ФВ студентів ЗВО з 

урахуванням вимог сучасності. Сучасний стан та перспективи реформування 

національної системи фізичного виховання в Україні. Стан та актуальні 

проблеми реформування системи ФВ студентів закладів вищої освіти з 

урахуванням вимог сучасності. 

 

1. Підготуватись до дискусії „Оцінка можливостей реалізації Національної 

доктрини, перешкоди у її виконанні”. 

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. Сучасний стан та перспективи реформування національної системи 

фізичного виховання в Україні. Стан та актуальні проблеми реформування 

системи ФВ студентів закладів вищої освіти з урахуванням вимог сучасності. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту: проект. – „Спортивна газета”, 

4 грудня 2003. 

2. Резолюція І спортивного конгресу України. – „Спортивна газета”, 2 квітня – 5 квітня 2004. 

3. Теория и методики физического воспитания: Учебн. для студентов фак. физ. культуры 

пед. ин-тов по спец. 03.03. Физ. культура / Под ред. Б.А.Ашмарина. - М.: Просвещение, 

1990. - 287 с. 

4. Цільова комплексна програма „Фізичне виховання здоров’я нації”. – К. 1998. – 48 с. 

5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.  

6. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: 

ЛОНМІО, 1996. - 220 с.  

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 2. – 367 с. 
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Самостійна робота №3 

 

Загальна характеристика фізичного виховання як педагогічного 

процесу. 

 

 Підготувати повідомлення про засоби фізичного виховання, що недостатньо 

висвітлені у поширених науково-методичних публікаціях  

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Демінський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: 

АО Донеччина, 1995. – 520 с. 

2. Теория и методики физического воспитания: Учебн. для студентов фак. физ. 

культуры пед. ин-тов по спец. 03.03. Физ. культура / Под ред. Б.А.Ашмарина. - М.: 

Просвещение, 1990. - 287 с. 

3. Цільова комплексна програма „Фізичне виховання здоров’я нації”. – К. 1998. – 48 

с. 

4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.  

5. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: 

ЛОНМІО, 1996. - 220 с.  

6. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. висших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр. доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.  

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 2. – 367 с. 
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Самостійна робота №4 

 

Основні аспекти методики фізичного виховання. 

 

Зробити письмовий аналіз класифікації методів фізичного виховання які 

пов’язані з нормуванням і управлінням навантаження в процесі виконання 

фізичних вправ. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Демінський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: 

АО Донеччина, 1995. – 520 с. 

2. Теория и методики физического воспитания: Учебн. для студентов фак. физ. 

культуры пед. ин-тов по спец. 03.03. Физ. культура / Под ред. Б.А.Ашмарина. - М.: 

Просвещение, 1990. - 287 с. 

3. Цільова комплексна програма „Фізичне виховання здоров’я нації”. – К. 1998. – 48 

с. 

4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.  

5. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: 

ЛОНМІО, 1996. - 220 с.  

6. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. висших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр. доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.  

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 2. – 367 с. 
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Самостійна робота №5 

 

 

Культура мовлення вчителя як складова професійної майстерності. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Демінський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: 

АО Донеччина, 1995. – 520 с. 

2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.  

3. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: 

ЛОНМІО, 1996. - 220 с.  

4. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. висших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр. доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с.  

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. – 

208 с. 

6. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк: Новый мир, 

УКЦентр, 1999. – С. 245-296. 

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 2. – 367 с. 
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Самостійна робота №6 

 

1. Ознайомитись із сучасним методологічними основами теорії навчання 

рухових дій. 

2. Ознайомитись із сучасним тлумаченням “рухові задатки”, “рухові 

здібності”, “рухові якості”, “рухова обдарованість”, “талант”, та 

визначенням взаємозв’язку між ними. 

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

Тематика рефератів: 
1. Методологічні основи теорії навчання рухових дій. 

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

3. Методи ідеомоторного тренування та сенсорного орієнтування, що 

використовується в процесі навчання рухових дій. 

4. Роль термінової інформації в процесі навчання рухових дій. 

5. Вчення про сенситивні періоди природного розвитку рухових якостей. 

6. Особливості жіночого організму та специфічні особливості силової 

підготовки дівчат та жінок. 

7. Алгоритм розвитку простої та складної рухової реакції. 

8. Особливості розвитку рухових якостей осіб другого зрілого віку. 

 

ЛІТЕРАТУРА  
1. Демінський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: АО 

Донеччина, 1995. – 520 с. 

2. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. – 208 с. 

3. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк: Новый мир, УКЦентр, 

1999. – С. 245-296. 

4. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 1. – 391 с. 

5. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 2. – 367 с. 

6. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. висших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр. доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 480 с.  

7. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с.  

8. Шиян Б.М., Папуша В.Г., Приступа Є.Н. Теорія фізичного виховання. - Львів: ЛОНМІО, 

1996. - 220 с.  
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Самостійна робота №7 

 

Управління процесом фізичного виховання. 

 

1. Ознайомитись із сучасним тлумаченням  поняття управління  в ТіМФВ. 

2. Підготувати доповідь „Використання моделювання у дослідницькому 

прогнозуванні (за даними сучасних наукових досліджень у ФВ)”. 

Тематика рефератів: 

1. Теоретико-методичні основи попереднього контролю. 

2. Теоретико-методичні основи оперативного контролю. 

3. Теоретико-методичні основи поточного контролю. 

4. Теоретико-методичні основи етапного контролю. 

5. Педагогічний контроль як чинник підвищення мотивації учнів 

(студентів, дорослого населення) до занять фізичною культурою. 

6. Застосування технічних засобів термінової інформації у педагогічному 

контролі. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА  

 
1. Демінський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: АО 

Донеччина, 1995. – 520 с. 

2. Рыбковский А.Г. Управление двигательной активности человека. –Донецк: ДонГУ, 1998. – 

300 с. 

3. Теория и методика физического воспитания. Т.1. Общие основы теории и методики 

физического воспитания: Учебн. для студентов высших учебных заведений физического 

воспитания и спорта. /Под ред. Т.Ю.Круцевич, К., Олимпийская литература, 2003. – с. 424 

4. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 1. – 391 с. 

5. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 2. – 367 с. 

6. Управление физическим состоянием организма. Тренерующая терапия / Т.В.Хутиев, Ю.Г. 

Антомонов, А.Б.Котова, О.Г.Пустовойт. – Москва: Медицина, 1991. – 256 с. 

7. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. висших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр. доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 480 с.  

 



 9 

Самостійна робота №8 

 

Соціально-освітні та програмно-нормативні засади фізичного 

виховання студентів ЗВО.  
Теми та зміст самостійної роботи: 

Зробити письмовий аналіз архітектоніки та змісту програми з ФВ студентів 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

 

ЛІТЕРАТУРА  

 
1. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді 

Львівщини (зб.наук.праць). – Львів: ЛДФЕІ, 2003. 

2. В.В.Романенко, О.С.Куц Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних 

закладів. Вінниця, 2003. – 130 с. 

3. Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного удосконалення 

студентства. Вид. Друге, стереотипне – К:, 1999 – 270 с. 

4. Масовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие под ред. В.А.Маслякова, 

В.С.Матянсова. – Москва: Высшая школа, 1991.–240 с. 

5. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики. Зб.наук.матеріалів. Львів: 

ЛДІФК, 2003. 

6. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического воспитания 

различных групп населения / Под.ред. Т.Ю.Круцевич. – К: Олимпийская литература, 2003. 

– 392 с. 

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 2. – 367 с. 
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 Самостійна робота №9 

Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання студентів 

закладів вищої освіти. 
Теми та зміст самостійної роботи: 

1. Ознайомитись із сучасним досвідом  організації позанавчальних занять з ФВ 

студентів ЗВО. 

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

3. Розробити комплекс вправ для самостійних занять студентів спеціального 

навчального відділення (групи А, Б, В – за вибором студента). 

Тематика рефератів: 

1. 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). 

2. Використання нетрадиційних систем оздоровлення і фізичного вдосконалення у 

ФВ студентів. 

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

студентів. 

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

ЛІТЕРАТУРА 
1. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді 

Львівщини (зб. наук. праць). – Львів: ЛДФЕІ, 2003. 

2. В.В.Романенко, О.С.Куц Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних 

закладів. Вінниця, 2003. – 130 с. 

3. Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного удосконалення 

студентства. Вид. Друге, стереотипне – К:, 1999 – 270 с. 

4. Масовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие под ред. В.А.Маслякова, 

В.С.Матянсова. – Москва: Высшая школа, 1991.–240 с. 

5. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики. Зб.наук.матеріалів. Львів: 

ЛДІФК, 2003. 

6. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического воспитания 

различных групп населения /Под.ред. Т.Ю.Круцевич. – К: Олимпийская литература, 2003. 

– 392 с. 

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 2008. – 

Т. 2. – 367 с. 

9. Хоули Е.Г., Френки Б.Д. Оздоровительный фитнес. К. Олимпийская литература. 
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Самостійна робота №10 

Теорія і методика ФВ дітей дошкільного віку. Завдання, засоби та форми 

ФВ дітей дошкільного віку. Методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. Форми фізичного виховання у сім’ї. Планування і 

контроль у ФВ у дошкільних закладах. 
Теми та зміст самостійної роботи: 

1. Ознайомитись із сучасним досвідом  організації позанавчальних занять з ФВ 

дітей дошкільного віку. 

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

3. Розробити комплекс вправ для занять дітей дошкільного віку. 

Тематика рефератів: 

1. Теорія і методика ФВ дітей дошкільного віку. 

2.  Завдання, засоби та форми ФВ дітей дошкільного віку. 

3.  Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

4.  Форми фізичного виховання у сім’ї. 

5.  Планування і контроль у ФВ у дошкільних закладах 

6. Використання нетрадиційних систем оздоровлення і фізичного 

вдосконалення у дітей дошкільного віку. 

7. Використання сучасних комп’ютерних технологій у ФВ дітей дошкільного 

віку. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської 

молоді Львівщини (зб. наук. праць). – Львів: ЛДФЕІ, 2003. 

2. В.В.Романенко, О.С.Куц Рухова активність і фізичний стан студенток вищих 

навчальних закладів. Вінниця, 2003. – 130 с. 

3. Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного 

удосконалення студентства. Вид. Друге, стереотипне – К:, 1999 – 270 с. 

4. Масовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие под ред. В.А.Маслякова, 

В.С.Матянсова. – Москва: Высшая школа, 1991.–240 с. 

5. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики. Зб.наук.матеріалів. 

Львів: ЛДІФК, 2003. 

6. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического 

воспитания различных групп населения /Под.ред. Т.Ю.Круцевич. – К: 

Олимпийская литература, 2003. – 392 с. 

7. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 1. – 391 с. 

8. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 

виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. − К. : Олімпійська література, 

2008. – Т. 2. – 367 с. 

9. Хоули Е.Г., Френки Б.Д. Оздоровительный фитнес. К. Олимпийская литература.  

10. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку: навч.посіб. – Суми: ВДТ «Універсальна книга», 2004. – 428 с. 

 

 

 


