
№ 

з/п 

Шифр роботи                                               Назва роботи 1 

рецензент, 

кількість 

балів 

2 

рецензент, 

кількість 

балів 

Середня 

оцінка за 

дві 

рецензії 
1.  Самооцінка Самооцінка фізичного розвитку школярів міської та сільської місцевості 94 96 95 
2.  Дистанційне навчання Організація дистанційного навчання з  дисципліни «Фізичне виховання» 

у ЗВО технічного профілю і умовах карантину під час пандемії 

85 93 89 

3.  Планета Баскет Педагогічний потенціал ігор з елементами баскетболу у позашкільній 

роботі з фізичного виховання молодших щколярів 

89 88 88,5 

4.  Профілактика 

коронавірусу 

Організація самостійних занять фізичною культурою дітей старшого 

шкільного віку в умовах корона вірусної епідемії  

87 88 87,5 

5.  Міжпредметні зв'язки Організація секційних занять з пауерліфтінгу для студентів закладів 

фахової передвищої освіти із застосуванням міжпредметних зв’язків 

87 87 87 

6.  Вправні ролери Вплив фізкультурно-оздоровчих занять роликовими ковзанами на 

фізичну підготовленість учнів 5-го класу 

89 82 85,5 

7.  Streer Workout "Streer Workout" у системі позаурочної роботи з фізичного виховання 

учнів повної загальної середньої освіти 

82 89 85,5 

8.  Фізкультурна культура Формування індивідуальної фізичної культури в процесі навчання в 

школі 

86 85 85,5 

9.  НУШ Готовність майбутніх учителів фізичної культури до інновацій та 

лідерства в умовах нової української школи 

82 87 84,5 

10.  Діти, танці і художня 

гімнастика  

Покращення психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку 

засобами художньої гімнастики в процесі секційних занять спортивними 

танцями 

89 79 84 

11.  Інноваційні 

тренувальні пристрої 

Педагогічні технології розвитку фізичних якостей дітей 5-6 років з 

використанням інноваційних тренувальних пристроїв 

82 84 83 

12.  Інновація Ефективність використання засобів дитячого фітнесу у фізичному 

вихованні молодших школярів 

80 86 83 

13.  Рівновага «Рівновага» Розвиток рівноваги 9-10 річних школярів на уроках фізичної 

культури 

80 76 83 

14.  Середня школа Оптимізація фізиної підготовки учнів середнього шкільного віку в 

умовах сьогодення 

76 84 80 

15.  Рух і здоров'я Оцінка Рухової активності в режимі шкільного дня дітей молодшого 79 81 80 



шкільного віку 
16.  Розвиток гнучкості Розвиток гнучкості у дітей молодшого шкільного віку на заняттях 

гімнастикою в оздоровчих групах 

78 78 78 

17.  Nordic Walking Нордична ходьба як засіб фізичного виховання здобувачів повної 

середньої освіти в умовах здоровязбереження та суспільних викликів 

73 76 74,5 

18.  Сприятлива погода Вплив природних умов на результативність фізичного виховання 

військовослужбовців 

73 71 72 

19.  Фітнес студенток Формування культури здоров'я студенток засобами оздоровчого фітнесу 

  

70 70 70 

20.  Рівень здоров'я  Залучення учнів страшої школи до ведення здорового способу життя з 

використанням засобів фізичної культури 

65 72 68,5 

21.  Мужня жінка Фізична підготовка жінок-військовослужбовців в зоні проведення 

операції об'єднаних сил 

60 69 64,5 

22.  Рухова активність «Адаптивна фізична рекреація  

учнів 1-4 класів з порушенням зору» 

63 64 63,5 

23.  Уроки ФК дистанційно Дистанційне навчання як форма проведення уроків фізичної культури 65 60 62,5 
24.  Ціннісне ставлення Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у молодших 

школярів 

58 63 60,5 

25.  Здоров'я підлітків Формування Фізичної культури підлітків засобами фізкультурно-

оздоровчих заходів у діяльності закладу загальної середньої освіти 

60 60 60 

26.  Україна - це ми!!! Організаційно-методичні основи військово-патріотичного виховання 

старшокласників у процесі фізичного виховання 

58 59 58,5 

27.  Резистентність Взаємозв’язок обсягів рухової активності та резистентності до 

захворювань у школярів молодших класів 

56 56 56 

28.  Слайд-аеробіка Слайд-аеробіка як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 

основної школи 

56 54 55 

29.  СМГ Особливості проведення спортивно-оздоровчих занять зі студентами 

спеціальної медичної групи 

53 57 55 

30.  Наука перемагати Особливості реалізації та впровадження всеукраїнського проекту "самбо 

у кожний навчальний заклад" 

50 54 52 

31.  Нація Оцінка фізичного розвитку учнів початкоих класів 54 50 52 
32.  Грайливий м'ячик Особливості фізичного стану учнів 1-4 класів сільської школи 50 46 48 
33.  Футбол і методика Техніко-тактична підготовка школярів у варіативному модулі «Футбол» 49 45 47 



34.  Футбол в школі Методичні особливості організації секційної роботи з футболу в закладах 

загальної середньої освіти 
40 46 43 

35.  Кікбоксінг Вплив вправ з обтяженням на розвиток силових здібностей  40 36 38 
36.  Зміцнення Дослідження впливу програми щодо зміцнення м'язового корсета як 

засобу профілактики вад постави у дітей середнього шкільного віку 
34 26 30 

37.  Цінність плавання Цінність плавання як засобу фізичного виховання дітей дошкільного віку 23 24 23,5 
38.  Фізичне виховання і 

спорт 

Підвищення спортивної майстерності у системі професійної підготовки 

майбутніх фіхівців з фізичного виховання і сорту 
17 15 16 

39.  Компентентісний 

підхід  

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутного вчителя 

фізичної культури 
0 0 0 

 


