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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи наукових 

досліджень у спорті” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціалістів спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи наукових 

досліджень на філософсько-методологічному, теоретичному та 

експериментально-емпіричному рівнях. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна теорія підготовки спортсменів, 

олімпійський спорт, професійний спорт, фізіологія спорту, біохімія спорту, 

соціологія та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.  Загальна методологія наукових досліджень  

Змістовий модуль 2.  Організація та проведення наукового дослідження 

Змістовий модуль 3.  Оформлення наукової роботи 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методи наукових 

досліджень у спорті” є формування у магістрантів спеціальних знань та 

методичних навичок науково-дослідної роботи. 

Значення дисципліни в системі підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів обумовлюється не лише сукупністю необхідних для магістра знань 

і професійних вмінь, але й сприянням усвідомленню особливостей своєї 

майбутньої діяльності, що потенційно пов’язана з науково-дослідною роботою. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: закономірності побудови наукового дослідження, сучасні методи та 

методики отримання наукової інформації про стан тренованості кваліфікованих 

спортсменів з урахуванням структури і змісту змагальної діяльності. 

вміти: визначати засоби і методи наукових досліджень відповідно до 

завдань наукового дослідження у різних видах спортової діяльності; 

організувати наукове дослідження; аналізувати отриману науково-методичну 

інформацію і розробляти рекомендації стосовно корекції навчально-

тренувального процесу; оформлювати результати наукових досліджень у 

вигляді статей, доповідей та їх тез, а також магістерської роботи. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Загальна методологія наукових досліджень  

Тема 1. Загальна методологія наукової роботи 

Значення наукових досліджень в Олімпійському та професійному спорті. 

Наукове вивчення як основна форма наукової роботи. Загальна схема наукового 

дослідження. Організація творчої діяльності. Робота над статтями та 

доповідями.  
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Тема 2. Технологія наукової роботи 

Вибір теми наукової роботи.  Аналіз літератури і практики. Формулювання 

теми наукової роботи. Постановка мети та визначення завдань. Формулювання 

гіпотези. Складання плану роботи. Методи добору фактичних матеріалів. 

Методи емпіричного дослідження. Методи, що використовуються на 

емпіричному та теоретичному рівнях. Методи теоретичного дослідження. 

Розробка плану дослідження. Підбір досліджуваних. Вибір методів 

дослідження. Вивчення літературних джерел. Складання огляду літератури. 

Самоперевірка відповідності матеріалів роботи нормативним вимогам.  

 

Змістовий модуль 2. Організація та проведення наукового дослідження 

Тема 3. Організація і проведення педагогічного спостереження. 

Педагогічні спостереження як метод наукового  дослідження. Характерні  

ознаки педагогічних спостережень. Позитивні та негативні риси педагогічного 

спостереження як методу наукового  дослідження. Види педагогічних 

спостережень. Проблемне спостереження. Тематичне спостереження. 

Попереднє спостереження. Основне (стандартизоване) спостереження. 

Включене спостереження. Невключене спостереження. Відкрите 

спостереження. Приховане спостереження. Безперервне спостереження. 

Дискретне спостереження. Особливості  проведення педагогічних 

спостережень в Олімпійському та професійному спорті.  

Тема 4. Організація і проведення педагогічного експерименту. 

Педагогічний експеримент як метод наукового дослідження. Особливості 

педагогічного експерименту як методу наукового дослідження. 

Експериментальні фактори. Причинові експериментальні фактори. Наслідкові 

експериментальні фактори. Супутні фактори. Зрівнювані фактори. Спонтанні 

фактори. Організація педагогічного експерименту. Види педагогічного 

експерименту. Констатуючий педагогічний експеримент. Перетворюючий 

педагогічний експеримент. Природничий педагогічний експеримент. 

Модельний педагогічний експеримент. Лабораторний педагогічний 

експеримент. Відкритий педагогічний експеримент. Прихований педагогічний 

експеримент. Абсолютний педагогічний експеримент. Порівняльний 

педагогічний експеримент. Послідовний педагогічний експеримент. 

Паралельний педагогічний експеримент.  

Тема 5. Організація і проведення соціологічного дослідження 

Поняття документу. Друковані документи. Рукописні документи. Суспільні 

документи. Особисті документи. Офіційні документи. Природні документи. 

“Провоковані” документи. Діючі документи. Архівні документи. Відбір 

документів для подальшого аналізу. Фронтальний відбір документів. 

Вибірковий відбір документів. Аналіз документів. Традиційний аналіз 

документів.  Формалізований аналіз документів. Аналіз щоденників тренерів і 

спортсменів. Спостереження і його роль у спортивній соціології.  

Опитування як метод збору первинної соціальної інформації. Анкетування 

як метод збору первинної соціальної інформації. Види анкетування. Суцільне 

анкетування. Вибіркове анкетування. Особисте анкетування. Групове 
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анкетування. Індивідуальне анкетування.  Заочне анкетування. Поштове 

анкетування. Роздавальне анкетування. Побудова анкети. Вступна частина. 

Основна частина. Демографічна частина. Класифікація питань анкети. 

Безумовні питання. Умовні питання. Відкриті питання. Закриті питання. 

Питання з віялом відповідей. Питання, які відображають зміст відповідей. 

Напівзакриті питання. Прямі питання. Побічні питання. Фільтруючі питання. 

Контрольні питання. Загальні правила складання анкети. Перевірка анкети. 

Інтерв’ю як метод збору первинної соціальної інформації. Бесіда як метод 

збору первинної соціальної інформації. Поняття соціального експерименту. 

Специфіка соціального експерименту. Умови проведення соціального 

експерименту.  

 

Змістовий модуль 3. Оформлення наукової роботи 

Тема 6. Основні вимоги до оформлення наукової  роботи. 

Вимоги до змісту наукової роботи. Загальні вимоги до оформлення 

наукової роботи. Подання текстового матеріалу. Правила подання ілюстрацій. 

Правила подання таблиць. Загальні правила подання формул. Загальні правила 

цитування та посилання на використані джерела. Оформлення списку 

використаних джерел.  Правила оформлення додатків.  

Композиція наукової роботи. Зміст. Перелік умовних позначень. Вступ. 

Розділи основної частини. Загальні висновки. Бібліографічний список. Додатки. 

Допоміжні покажчики. Рубрикація тексту. Абзаци. Підрозділи основного 

тексту. Розділи основного тексту. Прийоми викладення наукових матеріалів. 

Послідовний виклад матеріалу. Цілісний виклад матеріалу. Вибірковий виклад 

матеріалу. Робота над остаточним варіантом рукопису. Мова і стиль наукової 

роботи. Засоби логічного зв'язку матеріалу. Спеціальні терміни. Фразеологія 

наукової мови. Синтаксис наукової мови. Мовно-стилістичне оформлення 

роботи. 
 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических  исследований в 

физическом воспитании: [пособ.  для  студ.,  аспир. и препод.] / Ашмарин Б. 

А. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 233 с. 

2. Євдокимов В.І. Педагогічний експеримент: [навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ] 

/ Євдокимов В.І., Гавриш І.В., Агапова Т.П., Олійник Т.О.. – Х.: «ОВС», 

2001. – 148 с. 

3. Осинов Г. В. Рабочая книга социолога /  Осинов Г. В., Гвишиани Д. М. – М.: 

Наука, 1976. – 512 с. 

4. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень 

Вищої атестаційної комісії України. – 2007. – № 6. – С. 9-17. 

5. Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття 

наукового ступеня. Методичні поради / Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція 



 6 

«Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 

2001. – 80 с. 

 

 

Допоміжна 
1. Євдокимов В.І. Методика проведення педагогічного порівняльного 

експерименту /  Євдокимов В.І., Гавриш І.В. // Педагогіка і психологія: зб. 

наук. праць ХДПУ. – Вип. 5. – Х.: ХДПУ, 1998. – С. 32-36 

2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: [учебн. пособ. пер. с 

англ.] / Роберт Готтсданкер. – М.: Изд-во Моск. ув-та, 1982. – 464 с. 

3. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки 

спортсменів. - Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1992. - 269 с. 

4. Педагогика спорта / Тер-Ованесян А. А.,  Тер-Ованесян И. А. - К.: Здоров’я, 

1986. -208 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

1. перевірка конспектів самопідготовки; 

2. опитування на семінарах; 

3. написання самостійних робіт 

4. залік 

 

Залікові вимоги з дисципліни  

1. Значення наукових досліджень в Олімпійському та професійному спорті. 

2. Загальна схема наукового дослідження.  

3. Робота над статтями та доповідями.  

4. Аналіз літератури і практики. 

5. Вибір теми та визначення завдань наукового дослідження. 

6. Розробка гіпотези та плану дослідження. 

7. Підбір досліджуваних. 

8. Вибір методів дослідження. 

9. Вивчення літературних джерел.  

10. Складання огляду літератури. 

11. Педагогічні  спостереження  як метод наукового дослідження. 

12. Види педагогічних спостережень.  

13. Проблемне та тематичне спостереження.  

14. Попереднє та основне (стандартизоване) спостереження.  

15. Включене та невключене спостереження. 

16. Відкрите та приховане спостереження.  

17. Безперервне та дискретне спостереження.  

18. Програма педагогічного спостереження. 

19. Педагогічний експеримент як метод наукового дослідження.  

20. Експериментальні фактори.  

21. Причинові та наслідкові експериментальні фактори.  

22. Зрівнювані та спонтанні фактори.  



 7 

23. Організація педагогічного експерименту.  

24. Види педагогічного експерименту.  

25. Констатуючий та перетворюючий педагогічний експеримент.  

26. Природничий педагогічний експеримент.  

27. Модельний педагогічний експеримент.  

28. Лабораторний педагогічний експеримент.  

29. Відкритий та прихований педагогічний експеримент. 

30. Абсолютний та порівняльний педагогічний експеримент.  

31. Послідовний та паралельний педагогічний експеримент.  

32. Програма педагогічного експерименту. 

33. Поняття документу.  

34. Друковані та рукописні документи.  

35. Суспільні та особисті документи.  

36. Офіційні та природні документи.  

37. Діючі та архівні документи.  

38. Аналіз документів.  

39. Спостереження і його роль у спортивній соціології.  

40. Опитування як метод збору первинної соціальної інформації.  

41. Анкетування як метод збору первинної соціальної інформації.  

42. Види анкетування.  

43. Класифікація питань анкети.   

44. Інтерв’ю як метод збору первинної соціальної інформації.  

45. Бесіда як метод збору первинної соціальної інформації.  

46. Соціальний експеримент.  

47. Композиція наукової роботи. 

48. Прийоми викладення наукових матеріалів.  

49. Цілісний та вибірковий виклад матеріалу.  

50. Засоби логічного зв'язку матеріалу. 

51. Загальні  вимоги  до оформлення наукової  роботи.  

52. Загальні  вимоги  до оформлення тексту. 

53. Загальні  вимоги  до табличного матеріалу і рисунків. 

54. Загальні  вимоги  до списку літератури. 
  


