
Теми курсових робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 

за навчальною дисципліною «Теорія і методика фізичного виховання» 

 

1. Виховання рухових якостей у школярів молодших класів із 

застосуванням рухових ігор. 

2. Загальна витривалість і методика її виховання. 

3. Засоби й методи виховання силових здібностей. 

4. Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури 

5. Здоровий спосіб життя й фізична культура студентів.  

6. Методика занять з виду спорту (назвати конкретний вид спорту) в 

ДЮСШ з учнями старшого шкільного віку. 

7. Методика проведення уроків з фізичної культури в молодших класах. 

8. Методика педагогічного аналізу уроку з фізичної культури в школі.  

9. Принципи системи фізичного виховання. 

10. Програмно-нормативна основа системи фізичного виховання. 

11. Розумове виховання в процесі фізичного виховання. 

12. Спорт як різновид діяльності людини і його соціальне значення. 

13. Структура процесу навчання руховим діям. 

14. Спортивні змагання, їх класифікація і основні вимоги до організації і 

проведення. 

15. Фізичне виховання в дитячому фізкультурно-оздоровчому таборі. 

16. Фізичне виховання дітей в сім’ї. 

17. Форми занять фізичними вправами. 

18. Професійно-прикладна фізична підготовка. 

19. Моральне виховання в процесі занять фізичною культурою і спортом. 

20. Взаємодія навиків і послідовність навчання руховим діям. 

21. Використання тренажерів і тренажерних пристроїв у фізичному 

вихованні дітей шкільного віку. 

22. Виховне значення колективу фізичної культури в школі. 

23. Домашні завдання з фізичної культури для учнів середніх класів. 

24. Завдання і форми фізичного виховання в школі. 

25. Засоби й методи виховання гнучкості. 

26. Ігровий метод як основний засіб навчання рухових дій та створення 

емоційного клімату і виховання стійкого інтересу до занять фізичною культурою 

у дітей молодшого шкільного віку. 

27. Методи навчання і виховання, що застосовуються в процесі занять 

фізичною культурою і спортом. 

28. Методика фізичного виховання в середніх спеціальних навчальних 

закладах. 

29. Розвиток рухових якостей на секційних заняттях зі спортивної боротьби. 

30. Формування мотивації до занять фізичною культурою й спортом у 

шкільному віці. 

31. Ігровий і змагальний методи у фізичному вихованні. 

32. Виховання знань на уроках фізичної культури в учнів початкових класів. 

33. Завдання, засоби і методи спортивного тренування. 



34. Загальна характеристика витривалості і методика її розвитку. 

35. Засоби й методи виховання координаційних здібностей. 

36. Засоби й методи виховання швидкісних здібностей. 

37. Здоровий спосіб життя людини і місце в ньому занять фізичною 

культурою і спортом. 

38. Індивідуальний підхід до учнів на уроках з фізичної культури. 

39. Методика занять фізичними вправами з учнями, які мають відхилення в 

стані здоров’я. 

40. Методика планування роботи з фізичної культури в школі. 

41. Навчання рухам (методика поетапного формування рухових дій). 

42. Особливості побудови окремих тренувальних занять та мікроциклів 

тренування. 

43. Патріотичне виховання учнів на уроках фізичної культури. 

44. Урок – основна форма організації занять з фізичної культури в школі. 
 


