
1.6. Науково-дослідна практика на кафедрах університету 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

4 тижні. 

Методисти:  

доц. Кізло Н.Б., к.п.н. доц. Логвиненко О.Б. 

Результати навчання:  

Основні завдання науково-дослідної практики полягають у: 

- закріплені й поглиблені психолого-педагогічних, фізичних та спеціальних знань, 

отриманих студентами протягом навчання в магістратурі; 

- практичній підготовці магістрів до організації і проведення різноманітних форм науково-

дослідної роботи у ВНЗ; 

- ознайомленні з методами та засобами науково-експериментальних досліджень та 

фахових методик у галузі фізичного виховання і спорту; 

- проведення наукових досліджень  за темою магістерської роботи з використанням 

сучасних експериментальних методів; 

- виступ з доповіддю на науково-практичній конференції чи семінарі за результатами 

виконання магістерської роботи. 

Спосіб навчання:  

Магістранти проходять науково-дослідну практику на кафедрі вищих навчальних закладів 

ІІІ-IV рівнів акредитації або у профільних відділах науково-дослідних установ. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- методи досліджень у фізичному вихованні; 

- професійна діяльність у сфері фізичного виховання;  

- правові основи діяльності вищої школи; 

- теорія та методика фізичного виховання; 

- педагогіка, психологія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Ознайомлення з вищим навчальним закладом або науково-дослідною установою 

(співбесіда з керівником або його заступниками щодо організації та здійснення науково-

дослідної практики, ознайомлення з основними напрямками наукової діяльності ВНЗ або 

НДУ, аналіз основних нормативних документів, що регламентують діяльність закладу або 

установи, ознайомлення з його матеріально-технічною базою). Аналіз науково-дослідної 

роботи професорсько-викладацького складу, провідних та старих наукових 

співробітників, вивчення планів їхньої роботи, відвідування занять з відповідних 

навчальних предметів. Ознайомлення з організацією та роботою студентських 

конструкторських бюро, наукових гуртків, проблемних груп та ін. Проведення науково-

дослідної роботи згідно затвердженого керівником практики індивідуального плану в 

межах роботи наукового гуртка або проблемної групи. Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, які проводяться за планами роботи кафедри ВНЗ або 

профільного відділу НДУ. 

Рекомендована література:  

1. Арєф’єв В.Г., Куриш В.І., Молнар М.В. Педагогічна практика в школі: навчально-

методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання. - К.: НПУ ім. М. 

Драгоманова, 2004. – 105 с. 

2. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков 

в процессе физического воспитания. - К.: Олимпийская литература, 1999. - 232 с. 

3. Куриш В.І., Лук'янченко М.І., Щербей М.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

середньої школи з предмету "Фізична культура". - Дрогобич: КОЛО, 2004. - 144 с. 



4. Турчик Ірина. Практична підготовка фахівців ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” 

(фізичне виховання) / Турчик Ірина. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2011. – 13 с. 

Форми та методи навчання:  

складання індивідуального плану роботи, проведення наукового дослідження, його аналіз 

та оцінювання з позиції сучасних підходів до організації і здійснення науково-дослідного 

процесу на весь період практики, оформлення результатів у вигляді наукового звіту, 

матеріали якого представляються у вигляді доповіді на студентській науково-практичні 

конференції 

Методи і критерії оцінювання:  

– характеристика ВНЗ чи НДУ; 

– аналіз науково-дослідницької роботи кафедри ВНЗ чи відділу НДУ; 

– виконання індивідуальних завдань.  

– участь у наукових конференціях чи семінарах, виступ зі звітом на підсумковій нараді. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 


