
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’ютерна техніка 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.  

Рекомендована література:  
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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. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

Теорії та методики фізичного виховання. 


