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1. Анотація дисципліни. 
 Нормативна навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень у ФК» 
сформована відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності Середня освіта 
(фізична культура). Предметом вивчення даної дисципліни є опанування студентами теорії 
та методики проведення педагогічних досліджень у фізичній культурі. 
 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з уявленнями про 
методологію та теоретичні положення узагальнюючих методів наукового дослідження, а 
також формування знань, вмінь і навичок із технологій оформлення результатів 
експериментальної роботи у сфері фізичної культури. 

 
3. Пререквізити: анатомія, фізіологія, теорія і методика оздоровчої фізичної культури, 

ТМФВ різних груп населення, ТМФВ школярів, Основи НДР у ФК. 

4. Результати навчання. 
Загальні компетентності: 

З.К.1. Здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом  розуміння  їх  
фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 
експериментальних методів. 

З.К.3. Здатність  організовувати експериментальні дослідження в галузі 
здоров’язбереження із застосуванням технічних засобів, інформаційних 
технологій і методів обробки результатів. 

З.К.6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

С.К.2. Здатність до науково-просвітницької діяльності в галузі фізичного виховання 
С.К.3. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у 

фізичному вихованні. 
С.К.4. Здатність оцінювати зміни функціонального стану людини в процесі занять з 

фізичного виховання 
С.К.7. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність 

до розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та 
фізичних (рухових) якостей) на основі розуміння і застосування положень 
фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки 

С.К.8. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення 
професійних завдань, професійного та особистісного розвитку 
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5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Денна 5 9 4 120 1 16 14 - - 90 - екзамен  

Заочна  5 9 4 120 1 4 4 - - 112 -    екзамен  
 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМИ  
лекційних занять 

Модуль 1.  Теоретичні та методичні основи наукових досліджень               

Тема 1. (лекційне заняття).  
Педагогічні методи досліджень у 
фізичному вихованні 

 2 2   15  0,5 0,5   20 

Тема 2. (лекційне заняття).  
Медико-біологічні методи 
дослідження й оцінювання фізичного 
розвитку людини. 

 2 2   20  0,5 0,5   24 

Тема 3. (лекційне заняття).  
Методи дослідження рівня рухових 
якостей 

 4 2   15  1 1   16 

Тема 4. (лекційне заняття). 
Статистична обробка результатів 
досліджень у фізичному вихованні. 

 4 4   15  1 1   18 

Тема 5. (лекційне заняття). 
 Літературно-графічне  оформлення 
результатів наукових досліджень 

 2 2   15  0,5 0,5   14 

Тема 6. (лекційне заняття). 
Загальні вимоги до написання 
наукових робіт 

 2 2   10  0,5 0,5   20 

Разом за змістовим  
модулем 1 

 16 14 – – 90  4 4 - -- 112 

 
ВСЬОГО ГОДИН 

120 16 14 - - 90 120 4 4 - - 112 
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

№ 
НЕ 

Назва теми 

1 Поняття про спостереження, його основні риси. Основні вимоги та процедура 
проведення спостереження. Види спостереження. Хронометрування у фізичному 
вихованні. Анкетування у фізичному вихованні. Педагогічний експеримент у 
фізичному вихованні. Тривалість та строки проведення експерименту. 

2 Морфологічні методи дослідження. Визначення повздовжніх розмірів тіла. 
Вимірювання діаметрів тіла. Вимірювання обхватних розмірів. Визначення маси 
тіла. Визначення компонентів маси тіла. 

3 Методи дослідження склепіння стопи. Візуальний метод дослідження склепіння 
стопи. Метод плантографії.  

4 Оцінювання фізичного розвитку. Метод стандартів. Антропометричний 
профіль. Метод перцентилів. Метод кореляції. 

5 Методи вивчення фізіологічних функцій у фізичному вихованні. Прилади й 
методи для фізіологічних досліджень. Методи вивчення серцево-судинної 
системи. Методи вивчення дихальної системи. 

6 Використання новітніх комп´ютерних технологій у фізичному вихованні. 

7 Описова статистика. Кореляційний аналіз Статистична обробка даних за 
допомогою Excel. 

8 Методика пошуку й вивчення наукових літературних джерел. Типова структура 
курсової, дипломної та магістерської робіт. Загальні положення щодо 
оформлення курсової, дипломної та магістерської робіт. Нумерація. Ілюстрації. 
Таблиці. Формули. Загальні правила цитування та посилання на використані 
джерела.Оформлення списку використаних джерел.Додатки. 

 
 

* ІНДЗ: 
Написання наукової статті відповідно до вимог обраного фахового збірника  

Це завдання передбачає написання наукової статті студентом з будь-якої тематики в галузі фізичної 
культури і спорту. На основі написаної статті формують тези доповіді для участі в студентській науково-
практичній конференції. Бажано, щоб тематика статті і курсової роботи пересікалися, хоча б частково. 

Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з наступних 
розділів: 

o постановка проблеми; 
o актуальність дослідження; 
o зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями; 
o аналіз останніх досліджень і публікацій; 
o виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
o новизна; 
o методологічне або загальнонаукове значення; 
o викладення основного матеріалу; 
o головні висновки; 
o перспективи використання результатів дослідження 

Вимоги до оформлення статті – згідно вимог обраного журналу. 
Обсяг статті має знаходитися в межах 5-10 сторінок. 
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6. Система контролю та оцінювання 
Лекційні, практичні заняття, самостійна робота студента. 
В процесі оволодіння студентами знань, вмінь та навичок з дисципліни 

«Методологія наукових досліджень у ФК» застосовуються наступні методи навчання: 
- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, бесіда); 
- метод проблемного викладу матеріалу; 
- наочні (презентація, ілюстрація); 
- індуктивно-дедуктивний; 
- метод стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 
- методи усного, письмового, тестового контролю та самоконтролю. 

Модель організації навчального процесу ґрунтується на поєднанні двох складових: 
модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та 
засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі 
аудиторної та самостійної роботи.  

При перевірці знань студентів використовуються наступі види контролю: поточний 
(на кожному практичному занятті), рубіжний та підсумковий (екзамен). 

Програма передбачає поточні види контролю 
У структурі лекційного заняття: 
1. письмове тестування; 
2. усне опитування; 
3. самооцінка. 
Практичне заняття:  
1. самостійна науково-дослідна робота; 
2.  контрольні роботи; 
3. практичне виконання тестових завдань; 
4. реферативні роботи;  
5. практична перевірка знань та вмінь. 
 Модуль-контроль: 
1. письмове тестування. 
Підсумковий модуль-контроль: 
1. іспит (усне опитування). 

                                                            

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 
60-69 D 

задовільно  
50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 
 (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

7 7 9 14 7 2  

Модуль контроль – 14 балів 40 100 

Разом – 60 балів 

 
 

7. Рекомендована література-основна 

 Базова 

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям 
/ С.У. Гончаренко. - Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. - 278 с. 

2. Зыкова Н.Ю., Лапкова О.С., Хлоповских Ю.Г. Методы математической обработки 
данных психолого-педагогического исследования: Учебное пособие для вузов / Н.Ю. 
Зыкова, О.С. Лапкова, Ю.Г. Хлоповских.- Издательско-полиграфический центр 
Воронежского государственного университета, 2008.- 84 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков 
в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 
1999. – 230с. 

4. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. 
Стеченко, О.С. Чмир.- К.: Знання, 2005.- 309 с. 

5. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник / Б.М. Шиян, О.М. Вацеба.- 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.- 276 с. 

8. Інформаційні ресурси 

1. http://www.chnu.cv.ua; 
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Internet-ресурс http://books.br.com.ua/themes/132/355 

http://www.chnu.cv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://books.br.com.ua/themes/132/355

	Вимоги до оформлення статті – згідно вимог обраного журналу. 



