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ПЕРЕДМОВА 

Сьогодні наукова діяльність є невід'ємним компонентом підготовки 
фахівців різних спеціальностей всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
Існування позитивного ставлення до науки є надбанням не тільки сучасного 
життя. Про це свідчать слова відомого французького поета і філософа 
XVIII ст. Вольтера: «Кожна подія, що відбувається сьогодні, народжується у 
минулому». Подібні традиції мали місце у системі освіти середньовічної 
Європи, де у багатьох вищих навчальних закладах наукова діяльність 
супроводжувала процес підготовки студентів. Так, після лекцій регулярно 
проводилися наукові диспути. Якщо студент переконливо доводив свою 
точку зору, йому присуджували ступінь ліценціата (від лат. ІісеМіаШз - той, 
хто має допуск). У ті часи, щоб захистити магістерську дисертацію, 
підготовка позивача тривала ще протягом 4-6 років. За видатні роботи 
присуджувався ступінь доктора наук. З огляду на те, що магістром міг стати 
один з десяти претендентів, а потреба суспільства у кваліфікованих фахівцях 
була значно більшою (економічне зростання, недостатня кількість вищих 
навчальних закладів, певні обмеження для здобуття освіти незаможними 
верствами населення), можна зробити припущення про існування досить 
високих вимог до рівня навчальної, і особливо, наукової діяльності студентів. 

Сучасний стан вищої освіти в Україні вимагає удосконалення процесу 
підготовки кадрів. Урахування передового вітчизняного та зарубіжного 
досвіду, що накопичений вищою школою, дозволяє розглядати наукову 
діяльність як одну з важливих складових структури підготовки кадрів як на 
базовому рівні, так і в магістратурі. 

Високий рівень наукової діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) 
є невід'ємною складовою і гарантією якості підготовки 
висококваліфікованих фахівців. У зв'язку з цим перед закладами освіти 
стоїть завдання підвищення рівня наукових досліджень, залучення 
перспективної студентської молоді до наукових проектів. Студенти, які 
орієнтовані на науково-педагогічну діяльність, у подальшій професійній 
кар'єрі (навіть в інших сферах) частіше використовують найбільш цінні в 
науковому плані та сучасні джерела інформації, вміють на практиці 
застосовувати сформовані навички, творчий підхід до вирішення проблемних 
ситуацій. 

Особливо гостро постає проблема недостатньої підготовленості 
окремих студентів до наукової діяльності під час відбору до магістратури. У 
розвинених країнах, досвід яких ми сьогодні впроваджуємо, диплом магістра 
здобувають особи, які виявили бажання займатися науковою діяльністю. Для 
якісної підготовки вкрай необхідним є ґрунтовний попередній досвід 
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наукової діяльності студентів. У магістратурі обов'язковими її формами є 
написання магістерської роботи, участь з доповідями у наукових 
конференціях, підготовка до публікації тез та статей. 

З огляду на те, що сьогодні магістерська програма у ВНЗ сфери 
фізичної культури і спорту розрахована на один навчальний рік, а підготовка 
дипломної роботи у бакалавраті не є обов'язковою, напрочуд складно в 
умовах відсутності у студентів досвіду наукової діяльності, нерозуміння її 
механізму вирішувати завдання якісної підготовки кадрів для нашої галузі. З 
метою нівелювання зазначених недоліків та підвищення ефективності 
розробки дипломних проектів у навчальний план підготовки магістрів зі 
спеціальності «Спорт (за видами)» (спеціалізація - професійний та 
неолімпійський спорт) у 2013 році впроваджено дисципліни «Технологія 
наукових досліджень у галузі фізичного виховання і спорту» та «Організація 
науково-дослідної роботи у ВНЗ». Задля навчально-методичного супроводу 
зазначених дисциплін автори зробили спробу у лаконічному та наочному 
вигляді відобразити головні положення науково-дослідної діяльності 
студентів вищих навчальних закладів сфери фізичної культури і спорту. 
Зрозуміло, що деякі питання залишилися поза увагою, а інші є дискусійними. 

Посібник «Магістр: обличчям до науки (технологія підготовки 
магістерських робіт за спеціальністю «Спорт)» розроблено у вигляді схем та 
таблиць. Педагогічні дослідження свідчать про краще запам'ятовування 
інформації графічного або ілюстративного характеру. Схематичне подання 
матеріалу дозволяє відобразити важливу інформацію (сутність предмета, 
об'єкта, явища, що розглядаються), взаємозв'язки між графічними 
елементами, зробити матеріал наочним, значно зменшити час на його 
вивчення. Крім того, як зазначають психологи, в епоху комп'ютерних та 
комунікаційних технологій у сучасної молоді формується «кліпове 
мислення», що впливає на властивість сприйняття навколишнього світу, 
можливість аналізувати інформацію. Проявом такого типу мислення є 
виникнення труднощів тривалий час зосереджуватися на великих масивах 
друкованої інформації, зниження здатності до аналізу, перевага надається 
візуальним символам, а не логіці. Саме зазначеними особливостями сучасної 
молоді й обумовлено запропоновану форму представлення матеріалу в 
посібнику. 

При підготовці посібника аналізувались матеріали робіт С. В. Сьоміна 
[12], В. М. Шейка, Н. М. Кушнаренко [22], Л. П. Сергієнка [23], Б. М. Шияна, 
О. М. Вацеби [25] та інших фахівців. 

Авторський колектив має надію, що видання буде корисним для 
викладачів та студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і 
спорту. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

«У житті немає нічого, чого потрібно боятися, 
є лише те, що потрібно зрозуміти» 

Марія Складовська-Кюрі, польський науковець 



РОЗДІЛ І. з а г а л ь н і в и м и ї и д и н а у к и и и л д и и л і д ж с н ь 

Глава 1 

НАБУТТЯ НАУКОВОГО ДОСВІДУ 

1.1 Поняття про науку 

Ознаки науки 

Наявність Існування наукової 
систематизованого проблеми, об'єкта, 

знання предмета досліджень 
(наукових ідей, теорій, 

концепцій, законів, 
закономірностей, 

принципів, гіпотез, 
основних понять, фактів) 

9 

,1 
і 

Наявність 
практичної 

значущості явища 
(процесу), що 

вивчається 



Розділ 1. Загальні вимоги до наукових досліджень 

1.2 Технологія наукового дослідження 
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1.3 Послідовність науково-дослідницьких дій 

Реальне явище (подія) 

Інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргументації, без 
усвідомлення всієї сукупності зв'язків 

Наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ (причин), що 
зумовлюють даний наслідок 

Закономірність 
Об'єктивно існуючий, постійний і необхідний взаємозв'язок між предметами, 
явищами або процесами, що випливає з їхньої внутрішньої природи, сутності 

П р и н ц и п и 

Загальні положення, які повинні задовольняти наукові припущення, гіпотези 
або теорії 

Зафіксована закономірність (об'єкти, між якими встановлюються зв'язки, що 
чітко зафіксовані; досліджено вид, форму і характер цих зв'язків; встановлено 

межі їхньої дії) 



Розділ 1. Загальні вимоги до наукових досліджень 

Фундаментальні 
прикладні 

НАУКОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

КІЛЬКІСНІ. У н і к а л ь н і . 

к о м п л е к с н і 

1.4 Методичні вимоги до наукового дослідження 

Процес наукового 
дослідження 

Формування нових знань, для яких 
характерним є: 

- об'єктивність; 
- відновлюваність; 
- доказовість; 

- точність 

1.5 Види наукових досліджень 



Розділ 1. Загальні вимоги до наукових досліджень 

1.6 Відмінності фундаментальних та прикладних досліджень 
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Розділ 2. Методи дослідження у спорті 



Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

МЕТА 

Теоретико-
емпіричного 
дослідження 

Емпіричного 
дослідження дослідження 

м і п р и ч н и и 

Накопичення фактів Синтез знань 

ДИ 
г** 1 

МЕТОДИ 

Теоретичного 

• аналіз (у т.ч 
літературних 
джерел, 
документальних 

' матеріалів, 
| контепт-аналіз) 
• абстрагування 
• синтез 
• індукція 
• дедукція 
• порівняння 
• моделювання 
• узагальнення 

• спостереження 
[• вимірювати 
• експеримент 
• опитування 

• аналогія 
• екстраполяція 
• ідеалізація 
• формалізація 
• аксіоматичний 
• гіпотеза та 

припущення 
• історичний 
• системний ПІДХІД 

• систематизація 
• класифікація 

Методи математичної статистики 

2.2 Рівні та методи наукового дослідження 
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І'естування 
(наприклад, 

фізичних здібностей) 

L. 

Психодіагностика 
(ВИВЧЄИИЯ 

ПСИХІЧНИХ 

процесів, станів, 
особливостей 

людини) 



Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

2.8 Експеримент як метод наукового дослідження 

1 метод вивчення об'єкта, за яким 
дослідник активно й цілеспрямовано 
впливає на нього завдяки створенню 
штучних умов або використанню 
природних умов, необхідних для 
виявлення властивості 

комплексний метод дослідження, де 
використовуються спостереження, 
опитування, вимірювання і який 
забезпечує об'єктивну перевірку 
правильності висунутої дослідником 
гіпотези 

2.9 Чинники, що необхідно контролювати під час проведенні 
експерименту 
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2.11 Вимоги до формування дослідних груп 

Ідентичність 
учасників 

експерименту За 
і і с и і і і і м и ознаками 

(віком, статтю, 
фізичним розвитком, 
соціальним станом, 
рівнем кваліфікації 

тощо) 

Визначення 
оптимальної 

кількості учасників 
експерименту, що 

обумовлена 
величиною 
генеральної 
сукупності, 

варіативністю ознак 
об'єкта дослідження 

Вибіркова 
сукупність (відібрані 
учасники) маг бути 
репрезентативною, 
тобто відображати 

генеральну 
сукупність 

2.12 Способи формування вибірки для дослідних груп 

- за алфавітними списками; 
- за допомогою лотереї; 
- за випадковими числами; 
- механічний відбір; 
- серійний відбір 



ЗАВЕРШАЛЬНИЙ 
E T A I I 









2.18 Види анкетування (за Б. Шияном та О. Вацебою) 
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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

• Хто проводить анкетування (наукова 
установа, від імені якої виступає 
дослідник) та з якою метою; 

• роль респондента у дослідженні; 
• гарантування таємніші відповідей; 
• правша заповнення 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

• І блок - питання, шо можуть 
зацікавити респондентів і підготувати 
їх до більш складних запитань; 

• II блок - питання, шо відповідають 
головним завданням дослідження; 

• ІП блок - питання, шо конкретизують 
попередні відповіді, доповнюють їх 

ДЕМОГРАФІЧНА 
ЧАСТИНА 

• Особисті дані респондента (вік, стать, 
освіта, стаж роботи, спортивне звання 
тошо) 
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Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

Глава З 

МЕТОДИ ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.21 Аналіз та синтез як методи наукового дослідження 

2.22 Завдання, що реалізуються під час аналізу літературни 
джерел 
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Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

2.23 Види бібліотечних каталогів 



Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

2 .24 Р о б о т а з л і т е р а т у р н и м и д ж е р е л а м и 
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Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

2.27 Сутність контент-аналізу як методу наукового дослідження з 
його характеристика 

Мета 

Виявлення з тексті документа 
ключових ІІОІІЯТЬ з подальшим 

підрахунком числа їх повторень, 
співвідношення з іншими 

елементами тексту та загальним 
обсягом інформації 

Об'єкти вивчення 

- статті, 
- газети; 

- журнали; 
- збірники наукових праць, 

• матеріали радіо- та телепередач 
тощо 

Контент-а наліз -
переведення масової 

текстової або записаної на 
плівку інформації в 

кількісні показники та їх 
подальша статистична 

обробка 

Способи виділення 
ключових понять 

формалізований (виділення 
певної« терміну), 
- смисловий (виділення спо-
ріднених, схожих слів, фраз, що 
мають однакове смислове 
значення) 

Предмети вивчення 

- наукові поняття, 
- особистості, 

- установи; 
- події; 

- факти тощо 
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Розділ 2. Методи дослідження у спорті 

2.28 Абстрагування та його характеристика 

Сутність методу Рівні абстрагування 

Абстрагування - уявний 
відхід від несуттєвих 
властивостей, зв'язків, 
відношень предметів і 
виділення кількох рис, що 
цікавлять дослідника 

Дозволяє замінити у пізнанні 
складне простим, але таким, 
що відбиває головне в цьому 
складному 

І - виділення найважливішого 
(встановлення факту незалежності 

або дуже незначної залежності 
досліджуваних явищ, на яку 

можна не зважати, від певних 
факторів) 

II - реалізація можливостей 
абстрагування 

(один об'єкт замінюється іншим, 
простішим, який виступає як 

"моделі, першого" ) 
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