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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 
корисною/ 
актуальною? 

Ад’юнкти ознайомляться з організацією дослідження фізичного 
виховання за допомогою технологій та методик, принципами їх 
реалізації та структурою і характеристикою сучасних систем. 

  

Які знання я 

отримаю? 

демонструвати успішну науково-пошукову діяльність; організовувати, 
проводити та оформляти результати науково-педагогічного 
дослідження 
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Які вміння я   

розвину? 

володіння практичними навичками та вміннями використання 
інноваційних технологій і методик наукових досліджень і педагогічної 
діяльності в професійній освіті 

  

Що мене очікує? Знайомство з дослідженнями в сфері фізичного виховання та їх 
особливостями. Дисципліна знайомить з основними поняттями 
технологій та методик досліджень в фізичному вихованні та спорті 

  

Якого результату я 
досягну? 

Я досягну такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить мені 

необхідну дослідницьку компетентність у сфері професійної та 

наукової діяльності. Отриманих знань буде достатньо для вирішення 

широкого кола завдань, що виникають в рамках дослідницької роботи.  

 
  

Де я зможу 

застосувати  

отримані знання та 

вміння? 

Під час вирішення широкого кола завдань, що виникають в рамках 

дослідницької роботи. У майбутній науково-педагогічній (науковій) 

діяльності 

  

Зміст 

навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Методологічні основи дослідження. 

Заняття 1. Методологія наукових досліджень у фізичній культурі та 

спорті. 

Заняття 2. Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і 

спорту. 

Заняття 3. Методи оцінки біологічного віку та типологічних 

властивостей вищої нервової діяльності. 

Заняття 4. Вивчення координаційних характеристик за допомогою 

інструментальних методик та технологій. 

Заняття 5. Тестування фізичної підготовленості і технології, методики 

використання самооцінки спортсмена. 

Тема 2. Система визначення й оцінки фізичного стану 

військовослужбовців у процесі фізичного виховання. 

Заняття 1.  Технології та методики інструментальних методів 
дослідження підготовленості спортсмена. 
Заняття 2. Морфо-функціональні та біологічні методи дослідження. 

Заняття 3. Методи дослідження розвитку рухових здібностей людини. 

Заняття 4. Психодіагностика та оцінка стану здоров’я спортсмена.  

Тема 3. Технології та методики моделювання в спортивній 

діяльності як метод дослідження. 

Заняття 1.  Методологічні основи моделювання в спортивній 
діяльності. 
Заняття 2. Моделі змагальної діяльності. Методичні аспекти 

побудови модельних характеристик змагальної діяльності. 

Заняття 3. Модельні комплекси вправ (завдання) для тренувального 

заняття. 

Заняття 4. Модельні тренувальні завдання та моделі підготовленості. 
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«Правила гри» З боку викладача: 

-забезпечення якісним навчальним матеріалом; 

-застосування індивідуального підходу для вирішення навчальних та 

інших питань ад’юнктів; 

-забезпечення позитивної робочої та творчої атмосфери на заняттях; 

-дотримання норм і принципів педагогічної етики.  

З боку ад’юнкта: 

-готовність навчатися та регулярне відвідання занять; 

-якісна і регулярна підготовка до практичних занять; 

-готовність працювати з інформацією з різних джерел для вирішення 

професійних завдань (бібліотечні фонди, періодичні наукові видання, 

ресурси мережі Internet); 

-готовність використовувати набуті вміння та навички у професійній 

діяльності, дотримання академічної доброчесності; 

-встановлення та підтримання наукових контактів; 

-здатність до самоосвіти та адаптації до конкретних умов виконання 

завдань, готовність до конструктивної критики. 
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