
3.3. Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

перший 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні–14. 

Лектори: 

к. пед. н., доцент Іваніків Н. М. 

Результати навчання: 

- знати суть поняття наукового дослідження його предмет і завдання; 

- знати основні положення наукової методології; 

- знати етичні та правові основи наукової діяльності; 

- уміти підібрати інформаційна база для наукового дослідження; 

- уміти організувати та провести дослідження; 

- уміти оформити результати наукової роботи.  

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- інноваційні реабілітаційні технології; 

- соціальна реабілітація; 

- основи психосоматики; 

- інклюзивна освіта; 

- нетрадиційні системи оздоровлення; 

- державна освітня політика з питань здорового способу життя. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Предмет і завдання курсу «Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії». 

Основні положення наукової методології. Методи наукових досліджень та їх характеристика. 

Інформаційна база наукових досліджень. Організація та проведення наукового дослідження. 

Оформлення результатів наукової роботи. Етичні та правові основи наукової діяльності. 

Рекомендована література: 

1. Когут, І.   Перспективи наукових досліджень у спорті осіб із відхиленнями розумового розвитку 

[Текст] / І. Когут, Є. Гончаренко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 

1. – С. 19-23. 

2. Методи наукових досліджень у охороні здоров'я, фізичній культурі, організації відпочинку= 

Research Methods [Текст] / За ред. А.Хуберда. – 3-тє вид. – Вашингтон : Вид-во Aahper 

Publications, 1973. – 372 с. – (Англ.мовою). 

3. Моштук, Василь   Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи 

студ. / Василь Моштук, Володимир Терес ; МОН України ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : 

[РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 117 с. – Гриф МОН України. 

4. Філіпенко, Антон Сергійович   Основи наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій / Антон 

Сергійович Філіпенко. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с. – (Альма-матер). – Гриф МОН України 

(Лист №14/18.2-2240 від 22.12.2003 р.). 

5. Цехмістрова, Г. С.   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів 

/ Г. С. Цехмістрова ; МОН України. – К. : Слово, 2004. – 240 с. – Гриф МОН України. 

6. Шиян, Б. М.   Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та 

спорті [Текст] : [посібник] / Б. М. Шиян, О. М. Вацеба. – Тернопіль : Навч. кн. Богдан, 2008. – 276 

с. – Гриф МОН України. 

7. Єрмаков С.С. Спеціальність 24.00.03 “Фізична реабілітація” в інформаційному науковому 

просторі / С.С. Єрмаков // Роль фізичної культури як вагомого фактора покращення стану 

здоров’я населення і модернізації стилю життя: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-

Франківськ, 2006. – С. 20–21. 

8. Філіпова Л. Інформаційне забезпечення наукових досліджень: тенденції розвитку (на прикладі 

медичної науки) / Л. Філіпова, Н. Артамонова // Вісник книжкової палати.– 2009.– № 3.– С. 24–31. 



Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усне опитування, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

- підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

Фізичної терапії, ерготерапії. 

 


