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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
спеціальностей 014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт.
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. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.
2. Характеристика та зміст фітнес-програм із різною руховою активністю.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6 кредитів ECTS.

1. 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.
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
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.

2. Інформаційний обсяг 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.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контрольні
роботи, тестові завдання, залік.
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання: практичні
заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійні роботи,
контрольні роботи, тестові завдання, опитування, залік.
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