
Метрологічний контроль  

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

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

Лектори:  

канд. пед. наук, доцент Чопик Р. В. 

Результати навчання:  

– визначати мету та завдання вимірювань рухової активності людини, виконувати 

елементарні статистичні і комплексні вимірювання; 

– здійснювати оцінку похибок вимірювань; 

– здійснювати порівняння вибірок параметричними та непараметричними методами; 

– здійснювати статистичну обробку результатів спортивних вимірювань; 

– здійснювати оцінку адаптаційних і рухових можливостей дітей в адаптивній фізичній 

культурі; 

– здійснювати оцінку рухових можливостей інвалідів; 

– володіти основами інструментальних методів вимірювань; 

– оцінювати, обробляти та інтерпретувати результати вимірювань; 

– використовувати результати тестувань для складання реабілітаційних і тренувальних 

програм. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– анатомія людини; 

– фізіологія людини; 

– біомеханіка; 

– комп’ютерні технології та методи математичної статистики; 

– теорія і методика фізичного виховання.  

Зміст навчальної дисципліни:  

Основи теорії спортивних вимірювань. Елементи процесу вимірювань. Види системи 

вимірювань. Основні етапи процесу вимірювань. Фактори, що впливають на якість 

вимірювань. Вимірювальні шкали. Точність вимірювань. 

Методи статистичної обробки результатів вимірювань рухової активності. Метод 

середніх величин. Вибірковий метод. Закон нормального розподілу. Параметричні та 

непараметричні методи порівняння вибірок. Кореляційний аналіз. Взаємозв’язок результатів 

вимірювань. Статистична та функціональна залежність. Кореляція. Типи коефіцієнтів 

кореляції. Рівняння регресії. 

Інструментальні методи контролю. Інструментальні методи контролю розвитку 

рухових здібностей людини. Інструментальні методи контролю розвитку функціональних 

можливостей людини. Оптичні та оптико-електронні методи реєстрації рухів. 

Метрологічні основи контролю розвитку рухових якостей. Метрологічний контроль 

рухової підготовки дітей шкільного віку та студентської молоді. Методи вимірювання 

рухової активності. Метрологічний контроль рухової підготовки дорослого населення і 

людей похилого віку. Метрологічний контроль рухової підготовки в адаптивній фізичній 

культурі.  
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

А (90 – 100) – оцінку «відмінно» – «5» отримує здобувач, який виявив глибокі міцні і 

системні знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься у 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; володіє понятійним апаратом, 

знає основні проблеми метрологічного контролю, його мету та завдання; вміє застосувати 

набуті теоретичні знання у всіх видах практичних завдань, що стосуються метрологічного 

контролю у галузі вимірювань рухової активності людини, а саме: здійснює статистичну 

обробку результатів метрологічного контролю; проводить оцінку похибок вимірювань; 

здійснює порівняння вибірок параметричними та непараметричними методами; вміє 

здійснювати оцінку адаптаційних і рухових можливостей дітей в адаптивній фізичній 

культурі; проводить оцінку рухових можливостей інвалідів; знає послідовність і вміє у 

подальшому використовувати отримані результатів у фізичній терапії та/або ерготерапії. 

В (82 – 89) – оцінку «добре» – «4» отримує здобувач, який виявив глибокі міцні знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах, володіє загальними і спеціальними 

компетентностями, але допускає неточності в формулюванні теоретичних положень, 

незначні помилки під час проведення, обробки та інтерпретації результатів вимірювань: 

статистичної обробки результатів метрологічного контролю; оцінки похибок вимірювань; 

порівняння вибірок параметричними та непараметричними методами; оцінки адаптаційних і 

рухових можливостей дітей в адаптивній фізичній культурі; оцінки рухових можливостей 

інвалідів.  

С (75 – 81) – оцінку «добре» – «4» отримує здобувач, який виявив міцні знання 

навчального матеріалу, відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; знає програмний матеріал у повному обсязі, має 

практичні вміння; в основному вміє планувати та здійснювати вимірювання рухової 

активності людини, але допускає помилки під час проведення, обробки та інтерпретації 

результатів вимірювань: статистичної обробки результатів метрологічного контролю; оцінки 

похибок вимірювань; порівняння вибірок параметричними та непараметричними методами; 

оцінки адаптаційних і рухових можливостей дітей в адаптивній фізичній культурі; оцінки 

рухових можливостей інвалідів.  

D (67 – 74) – оцінку «задовільно» – «3» отримує здобувач, який виявив недостатньо 

міцні знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, 

рідко звертається до матеріалів, що містяться в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння необхідності поєднання теорії і практики, але не вміє поєднувати теоретичні і 

практичні аспекти метрологічного контролю; допускає помилки в термінології, під час 

проведення, обробки та інтерпретації результатів вимірювань: статистичної обробки 



результатів метрологічного контролю; оцінки похибок вимірювань; порівняння вибірок 

параметричними та непараметричними методами; оцінки адаптаційних і рухових 

можливостей дітей в адаптивній фізичній культурі; оцінки рухових можливостей інвалідів. 

E (60 – 66) – оцінку «задовільно» – «3» отримує здобувач, який виявив слабкі знання 

навчального матеріалу, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на 

матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

виявляє розуміння лише основних положень навчального матеріалу; здатний, з помилками та 

з додатковими питаннями дати визначення понять та категорій; володіє необхідними 

уміннями та практичними навичками для проведення, обробки та інтерпретації результатів 

вимірювань: статистичної обробки результатів метрологічного контролю; оцінки похибок 

вимірювань; порівняння вибірок параметричними та непараметричними методами; оцінки 

адаптаційних і рухових можливостей дітей в адаптивній фізичній культурі; оцінки рухових 

можливостей інвалідів. 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2» виставляється здобувачеві вищої освіти, 

який виявив незнання значної частини навчального матеріалу, допускає істотні помилки у 

відповідях на запитання; не вміє застосувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; не спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; мало усвідомлює мету діяльності фахівця з фізичної 

терапії та/або ерготерапії; слабко орієнтується в поняттях, визначеннях, не пов’язує теорію і 

практику метрологічного контролю в єдину структуру; не володіє необхідними уміннями та 

практичними навичками для проведення, обробки та інтерпретації результатів вимірювань: 

статистичної обробки результатів метрологічного контролю; оцінки похибок вимірювань; 

порівняння вибірок параметричними та непараметричними методами; оцінки адаптаційних і 

рухових можливостей дітей в адаптивній фізичній культурі; оцінки рухових можливостей 

інвалідів. 

F (1 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2» виставляється здобувачеві, який зовсім не 

володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та науковими термінами; зовсім не 

використовує практичні уміння і навички з метрологічного контролю у фізичній терапії 

та/або ерготерапії. 

 

Мова навчання:  

українська. 

 

Кафедра: 

Теорії та методики фізичного виховання. 


