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ВСТУП

Навчальна  програма  вивчення  дисципліни  «Наукові  дослідження  в

галузі  фізичного  виховання  та  спорту»  складена  відповідно  до  освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за

спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура).

Предметом курсу «Наукові дослідження в галузі фізичного виховання

та  спорту  »  є  набуття  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  з  питань

організації  та  методики  проведення  науково-дослідної  роботи  в  галузі

фізичної культури, масового та дитячо-юнацького спорту.

Міждисциплінарний зв’язок основною науковою базою дисципліни

«Наукові дослідження в галузі фізичного виховання та спорту  » є теорія і

методика  фізичного  виховання,  спортивна  гігієна,  медицина.

Міждисциплінарні зв’язки   

 педагогіка спорту:

 спортивна метрологія 

  психологія.

Програма навчальної дисципліни  містить такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика наукових досліджень в

галузі фізичного виховання та спорту.

Тема 1. Наука як система знань. Методологія науки.

Тема 2. Історія виникнення та розвитку теорії фізичного виховання і спорту 

як науки.

Змістовий модуль 2. Організація та методика проведення комплексних

наукових досліджень в спорті та фізичній культурі.

Тема 3 Вибір теми та планування дослідження. Формулювання мети, завдань,

гіпотези дослідження, визначення об’єкту та предмету дослідження.
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Тема  4.Теоретична  інтерпретація  матеріалу,  формулювання  висновків  та

практичних рекомендацій.

Тема 5.  Методи  вивчення  та  узагальнення  педагогічного  досвіду,  збору,

обробки та систематизації дослідного матеріалу.

Змістовий модуль  3.  Загальна характеристика науково-дослідницькій

діяльності в фізичній культурі і спорті.

Тема 6. Педагогічний експеримент в спорті та фізичній культурі.

Тема 7. Методи дослідження фізичної та технічної підготовленості в спорті і

фізичній культурі.

Тема 8. Організація та методика проведення наукових досліджень в галузі

фізичного виховання та спорту.

Тема 9.  Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду

роботи в галузі фізичного виховання та спорту.

Тема 10.  Проведення  педагогічного  експерименту  в  спорті  та  фізичній

культурі.

Тема 11. Застосування методів дослідження фізичної та технічної

підготовленості в спорті та фізичній культурі.

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1Метою викладання навчальної дисципліни  «Наукові дослідження в

галузі  фізичного  виховання  та  спорту» є  набуття  теоретичних  знань  та

практичних  умінь  з  питань  організації  та  методики  проведення  науково-

дослідної роботи в галузі фізичної культури, масового та дитячо-юнацького

спорту.

1.2  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Наукові

дослідження в галузі фізичного виховання  та спорту  » є:

1.Оволодіння  теоретичним матеріалом  студентами,  для  професійної

діяльності.
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2.  Сприяти  формуванню  організаційних  здібностей  виховання

педагогічного мислення, та набуття системи теоретичних знань.

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути

сформовані такі компетентності:

загальні:

 знати форми і  методи  засоби  для  організації наукових досліджень  в

галузі фізичного виховання та   спорту, охорону та зміцнення здоров’я;

  знати галузеву термінологію

 знати програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури

 знати професійну діяльність учителя фізичної культури

 знати професійну діяльність тренера-викладача

 знати професійну діяльність фахівця з фізичної реабілітації

     спеціальні:

 уміти розподіляти основні поняття, предмет і проблематику навчальної

дисципліни.

 уміти оціновати спортивну кваліфікацію. 

 уміти проводити  державні  тести  і  норми  оцінки  фізичної

підготовленості населення в Україні.

 уміти використовувати поняття про закон і нормативно-правові акти.

 уміти оцінювати працю фахівця. Фахові категорії та професійні знання.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 год./ 3 кредити. ЕCTS

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика наукових досліджень в

галузі фізичного виховання та спорту.

Містить в собі  інформацію про наука як систему знань, методологію науки,

історія виникнення та розвиток теорії фізичного виховання і спорту як науки.
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Змістовий модуль 2. Організація та методика проведення комплексних

наукових досліджень в спорті та фізичній культурі.

Містить в собі  інформацію про вибір теми та планування дослідження. Про

уміння  формулювання  мети,  завдань,  гіпотези  дослідження,  визначення

об’єкту та предмету дослідження. Про теоретичну інтерпретацію матеріалу,

формулювання висновків та практичних рекомендацій. Розглядаються методи

вивчення  та  узагальнення  педагогічного  досвіду,  збору,  обробки  та

систематизації дослідного матеріалу. 

Змістовий модуль  3.  Загальна характеристика науково-дослідницькій

діяльності в фізичній культурі і спорті.

Містить в собі  інформацію про  організацію педагогічного експерименту в

спорті та фізичній культурі, про методи дослідження фізичної та технічної

підготовленості в спорті і фізичній культурі. Розглядаються методи вивчення

та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи в галузі фізичного

виховання та спорту, застосування методів дослідження фізичної та технічної

підготовленості в спорті та фізичній культурі.
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