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Вступ
В курсі “ Основи науково-дослідної роботи ” розглядаються основні теоретичні
та практичні питання проведення наукової роботи з дітьми в школі та в інших
спортивних та навчальних закладах. в курсі систематично викладено основні
положення методології та методів наукового дослідження в галузі фізичного
виховання та спорту, методів науково-педагогічного дослідження.
Робоча програма навчальної дисципліни “ Основи науково-дослідної роботи”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
напряму підготовки 6.010201 фізичне виховання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні основи
застосування наукових досліджень у системі фізичного виховання різних
верств населення.

Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія і методика фізичного виховання»,
«Теорія і методика фізкультурно-оздоровчої роботи», «Психологія», «Основи
медичних знань», «Гігієна харчування», «Валеологія», «Фізіологія», «Біохімія»,
«Історія фізичної культури».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальні положення про методи наукових досліджень у фізичному вихованні
та спорті.
2. Характеристика та зміст методів досліджень у фізичному вихованні та
спорті.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6 кредитів ECTS.

1. Опис навчальної дисципліни
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Таблиця 1

Найменування показників

Кількість кредитів 6

Модулів 3
Змістових модулів 2
ІНДЗ: немає
Загальна кількість годин 180
Тижневих годин (для денної
форми навчання):2,5
аудиторних 70
самостійної роботи 98
консультації 12

Галузь знань,
освітньокваліфікаційний
рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

0102 фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини

6.010201 фізичне
виховання

нормативна

Рік підготовки 2
Семестр 4
Лекції 36 год.
Практичні (семінари) 34год.
Самостійна робота 98 год.
Консультації 19 год.

бакалавр

Форма контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи науководослідної роботи” є забезпечити повний обсяг знань основних теоретичних і
практичних питань проведення студентами науково-дослідної роботи протягом
навчання у вузі, навчити здійснювати експериментальну роботу в школі з
учнями, вміти обробити отримані результати та викласти у формі реферату,
курсової, дипломної роботи та статті в науковому виданні.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Основи науково-дослідної
роботи ” є забезпечити ефективність підготовки студентів в сфері науковоекспериментальної роботи з учнями в школі; сприяти вмінню студентів
працювати з літературою та застосовувати різні методи наукового дослідження
в ході експериментальної роботи; підготувати висококваліфікованого фахівця,
який би міг застосувати теоретичні знання курсу під час педпрактики,
написання наукової роботи та в майбутній педагогічній діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
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знати :
1. Загальні вимоги з питань проведення студентами науково-дослідної
роботи в галузі фізичного виховання та спорту.
2. Основні методи досліджень у галузі фізичного виховання та спорту.
3. Загальні відомості про аналіз документальних матеріалів та обробку
результатів дослідження.
4. Правила написання курсових та дипломних робіт.
5. Теоретичний матеріал в обсязі програми з курсу «Основи науководослідної роботи».

вміти :
1. Робити теоретичний аналіз та узагальнення літературних даних,
документальних матеріалів.
2. Застосовувати різні методи наукового дослідження в ході
експериментальної роботи.
3. Підбирати необхідні методики та методи наукового дослідження
відповідно до теми та завдань науково-дослідної роботи.
4. Проводити обробку отриманих даних.
5. Правильно оформити науково дослідну роботу.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Загальні положення про методи наукових
досліджень у фізичному вихованні та спорті.
Тема 1. Взаємозв’язок наукової, методичної та навчальної діяльності в
професійній фізкультурній освіті.
Науково- методична підготовка випускників вузів. Функції науки. Мета науки.
Взаємозв’язок наукової, методичної та навчальної діяльності у вузі.

Тема 2. Загальні положення про методи наукового дослідження.
Методи наукового дослідження, які застосовують у фізичному вихованні та
спорті. Аналіз літературних джерел та документальних матеріалів.
Анкетування, спостереження та педагогічний експеримент. Обробка та аналіз
отриманих результатів.

Тема 3. Наука і наукові дослідження.
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Науково-технічний прогрес. Методи досліджень у фізичному виховання та
спорті як навчальна дисципліна. Наука в сучасному суспільстві. Наукові
дослідження. Науково-технічна інформація.
Тема 4. Формування теми, мети й завдань наукового дослідження.
Формування теми наукового дослідження. Формування мети й завдань
наукового дослідження. Методологія теоретичних та експериментальних
досліджень. Аналіз теоретитко-експеримнтальних досліджень і формулювання
висновків та рекомендацій.
Змістовий модуль П. Характеристика та зміст методів досліджень у
фізичному вихованні та спорті
Тема 5. Наукові дослідження у системі фізичного виховання.
Наукове забезпечення фізичної культури. Методи наукових досліджень у теорії
фізичного виховання та спорту. Методи математичної статистики.
Тема 6. Методи визначення та оцінки фізичного розвитку.
Основні показники фізичного розвитку. Перцентильний метод визначення рівня
фізичного розвитку дітей. Оцінка фізичного розвитку методом індексів. Методи
оцінки біологічного віку.
Тема 7. Методи визначення та оцінки функціонального стану дихальної та
серцево-судинної систем.
Методи визначення та оцінки функціонального стану дихальної системи.
Методи визначення та оцінки функціонального стану серцево-судинної
системи.
Тема 8. Методи визначення та оцінки аеробної продуктивності
та фізичної працездатності.
Методи визначення та оцінки аеробної продуктивності. Методи визначення та
оцінки фізичної працездатності.
Тема 9. Методи визначення та оцінки нервово-психічного статусу.
Методи оцінки типологічних властивостей вищої нервової діяльності. Оцінка
життєвих проявів властивостей нервової системи за методикою Т. Ю.
Круцевич. Оцінка психічного стану людини.

Тема 10. Методи визначення та оцінки рухової активності.
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Тести для оцінки рівня розвитку сили. Тести для оцінки рівня розвитку
швидкості. Тести для оцінки рівня розвитку витривалості. Тести для оцінки
рівня розвитку координації. Тести для оцінки рівня розвитку спритності.

4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2

Назви змістових модулів і тем
1

Усього
2

Лек.
3

Кількість годин
у тому числі
Практ.
Сам.
Конс.
(семін.)
роб.
4
5
6

Контр.
роботи
7

Змістовий модуль І. Загальні положення про методи наукових
досліджень у фізичному вихованні та спорті.
Тема 1. Взаємозв’язок наукової,
методичної
та
навчальної
діяльності
в
професійній
фізкультурній освіті.
Тема 2. Загальні положення про
методи наукового дослідження.
Тема 3. Наука і наукові
дослідження.
Тема 4. Формування теми, мети й
завдань наукового дослідження.
Разом за змістовим модулем 1

2

2

1

8

4

2

1

10

2

2

1

10

4

4

1

10

12

10

4

38

Змістовий модуль П. Характеристика та зміст методів досліджень у
фізичному вихованні та спорті
Тема 5. Наукові дослідження у
системі фізичного виховання.
Тема 6. Методи визначення та
оцінки фізичного розвитку.
Тема 7. Методи визначення та
оцінки функціонального стану
дихальної
та
серцево-судинної
систем.
Тема 8. Методи визначення та
оцінки аеробної продуктивності
та фізичної працездатності.
Тема 9. Методи визначення та
оцінки нервово-психічного статусу.
Тема 10. Методи визначення та
оцінки рухової активності.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

4

4

1

10

4

4

1

10

4

4

1

10

4

4

1

10

4

4

1

10

4

4

1

10

24
36

24
34

6
10

60
98
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1. Теми практичних семінарських занять
Таблиця 3

№
з/п

1

2

Тема
Взаємозв’язок наукової, методичної та навчальної діяльності
в професійній фізкультурній освіті.
1. Дати характеристику науково-методичної підготовки
випускників вузів.
2. Назвати, які функції виконує наука у суспільстві.
3. Мета науки.
4. Показати взаємозв’язок наукової, методичної та навчальної
діяльності у вузі.
Загальні положення про методи наукового дослідження.
1. Охарактеризуйте методи наукового дослідження, які
застосовують у фізичному вихованні та спорті.
2. .Розкрийте суть методів наукових досліджень: аналіз
літературних джерел та документальних матеріалів.
3. Дайте характеристику методам: анкетування, спостереження
та педагогічний експеримент.
4. Як здійснюється обробка та аналіз отриманих результатів.

К-ть
годин
2

2

5.

3

4

5

6

Наука і наукові дослідження.
1. Розкрити суть поняття «науково-технічний прогрес».
2. Методи досліджень у фізичному виховання та спорті як
навчальна дисципліна.
3. Показати роль науки в сучасному суспільстві.
4. Наукові дослідження.
5. Науково-технічна інформація.
Формування теми, мети й завдань наукового дослідження.
1. Формування теми наукового дослідження.
2. Формування мети й завдань наукового дослідження.
3. Методологія теоретичних та експериментальних
досліджень.
4. Аналіз теоретитко-експеримнтальних досліджень і
формулювання висновків та рекомендацій.
Наукові дослідження у системі фізичного виховання.
1. Наукове забезпечення фізичної культури.
2. Методи наукових досліджень у теорії фізичного виховання
та спорту.
3. Методи математичної статистики.
Методи визначення та оцінки фізичного розвитку.
1. Основні показники фізичного розвитку.
2. Перцентильний метод визначення рівня фізичного розвитку
дітей.
3. Оцінка фізичного розвитку методом індексів.
4. Методи оцінки біологічного віку.

2

4

4

4

9

7

8

9

10

4

Методи визначення та оцінки функціонального стану
дихальної та серцево-судинної систем
1.
Методи визначення та оцінки функціонального стану
дихальної системи.
2.
Методи визначення та оцінки функціонального стану
серцево-судинної системи.
Методи визначення та оцінки аеробної продуктивності та
фізичної працездатності.
1. Методи визначення та оцінки аеробної продуктивності.
2. Методи визначення та оцінки фізичної працездатності.
Методи визначення та оцінки нервово-психічного статусу
1. Методи оцінки типологічних властивостей вищої нервової
діяльності.
2. Оцінка життєвих проявів властивостей нервової системи за
методикою Т. Ю. Круцевич.
3. Оцінка психічного стану людини.
Методи визначення та оцінки рухової активності.
1. Тести для оцінки рівня розвитку сили.
2. Тести для оцінки рівня розвитку швидкості.
3. Тести для оцінки рівня розвитку витривалості.
4. Тести для оцінки рівня розвитку координації.
5. Тести для оцінки рівня розвитку спритності.
Разом

4

4

4

34

5. Самостійна робота
Таблиця 4

№
з/п

Тема

Кількість
годин
12

1

Теоретичний аналіз та узагальнення літературних даних.

2

Аналіз та узагальнення документальних матеріалів.

12

3

Метод спостереження.

12

4

Контрольні іспити (тестування).

12

5

Педагогічний експеримент.

10

6
7

Аналіз щоденників тренерів.

Аналіз особистих щоденників спортсменів

8

Печатні документи. Рукописні документи.

5
5
2

9

Суспільні, особисті та офіційні документи.

2

10 Діючі, архівні та статистичні документи.

2

11 Тематичний підбір літератури.

2

10
12 Вивчення іноземної літератури.

2

13 Завдання та етапи читання. Використання довідкової
літератури.
14 Форми запису. Бібліографічний опис.

2

15 Види спорстереження. Індивідуальні плани спортсменів.1.

2

16 Варіанти типових анкет. Класифікація питань анкети.

2

17 Анкетування, інтервю, бесіда.

2

18 Види анкетування. Побудова анкети. Перевірка анкети.

2

19 Правила проведення хронометражних завдань.

2

20 Визначення загальної та рухової щільності уроку
хронометражним способом.
21 Техніка хронометражу та прилади з допомогою яких його
проводять.
22 Ведення протоколу хронометражу. Обробка протоколу.

2

Разом

98

2

2
2

1.

Методи навчання: словесні, практичні, наочні.

2.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: контрольні
роботи, тестові завдання, залік.

3.

Методи та засоби діагностики успішності навчання: практичні
заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійні роботи,
контрольні роботи, тестові завдання, опитування, залік.

4.

Розподіл балів, які отримують студенти

Дисципліна «Новітні технології фізичного виховання» складається з двох
змістових модулів та її вивчення передбачає виконання ІНДЗ (табл. 3). У цьому
випадку підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із сумарної
кількості балів за:
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).
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Таблиця 5

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий
модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1-2

Т3-4

Т 5-6

7

Т8

Т9

Т10

6

8

8

4

4

5

5

МКР1

МКР2

20

40

Загальна
кількість
балів

100

Таблиця 6
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66

A
B
C
D
E

1 – 59

5.
1.
2.

6.

Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи
для заліку
(проекту),
практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)

Методичне забезпечення
Курс лекцій
Матеріали візуального супроводу дисципліни
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