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Теми та короткий зміст семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Методи наукових досліджень у спорті» для студентів за 
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Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Загальна методологія наукової роботи 2 2 

2 Технологія наукової роботи 2 - 

3 Організація і проведення педагогічного спостереження 4 2 

4 Організація і проведення педагогічного експерименту 6 2 

5 Організація і проведення соціологічного дослідження 4 - 

6 Основні вимоги до оформлення наукової  роботи та 

порядок підготовки рукопису наукової роботи 

2 2 

 Разом 20 8 

 

Змістовий модуль 1. Загальна методологія наукових  досліджень. 

 

Тема 1. (1-е заняття). Загальна методологія наукової роботи 

Студенти з’ясовують сутність наукового вивчення як основної форми 

наукової роботи, усвідомлюють принципи побудови наукового дослідження, 

особливості організації творчої діяльності, роботи над статтями та 

доповідями.  

Тема 2. (2-е заняття). 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. Вибір методів 

дослідження. Вивчення літературних джерел. Складання огляду літератури.  

 



Змістовий модуль 2. Організація та проведення наукового дослідження 

 

Тема 3. (3-4-е заняття). 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. Особливості  проведення педагогічних 

спостережень в Олімпійському та професійному спорті. 

Тема 4.  (5-7-е заняття). Організація і проведення педагогічного 

експерименту 

Педагогічний експеримент як метод 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. Абсолютний та порівняльний педагогічний 

експеримент.  

Тема 5. (8-9-е заняття). 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. 

Аналіз документів. Спостереження і його роль у спортивній соціології. 

Опитування як метод збору первинної соціальної інформації. Анкетування як 

метод збору первинної соціальної інформації. Види анкетування. Побудова 

анкети. Класифікація питань анкети.  Загальні правила складання анкети. 

Перевірка анкети. Інтерв’ю як метод збору первинної соціальної інформації. 

Бесіда як метод збору первинної соціальної інформації. Поняття соціального 

експерименту. 

 

Змістовий модуль 3. Оформлення наукової роботи 

 

Тема 6. (10-е заняття)Основні вимоги до оформлення наукової  

роботи.  

Вимоги до змісту наукової роботи. Загальні вимоги до оформлення 

наукової роботи. Оформлення списку використаних джерел.  Правила 

оформлення додатків. 

Композиція наукової роботи. Прийоми викладення наукових 

матеріалів. Послідовний виклад матеріалу. Цілісний виклад матеріалу. 

Вибірковий виклад матеріалу. Робота над остаточним варіантом рукопису. 



Мова і стиль наукової роботи. Мовно-стилістичне оформлення роботи. 
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