
Методологія наукових досліджень 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

другий. 

Обсяг дисципліни: 

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

– 16, семінарські – 14. 

Лектори: 

док. пед. н., професор Кондрацька Г.Д.  

Результати навчання: 

–обґрунтовувати ефективність використання принципів наукового пізнання; 

– аналізувати основні підходи та методи для організації наукового 

дослідження ; 

– формулювати проблему, визначати мету і завдання наукового дослідження;  

– застосовувати набуті знання під час складання плану магістерського 

дослідження; 

– добирати ефективні методи та засоби для проведення наукового 

дослідження; 

– вміти користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які 

знаходяться у відкритому доступі науково-метричних баз та використовувати 

іноземний досвід практичного вирішення актуальних і нестандартних 

проблем у сфері фізичної культури і спорту; 

– організовувати роботу в групах під час підбору літературних джерел для 

проведення наукового дослідження; 

– навчити робити висновки відповідно до поставлених завдань; 

– вміти оформляти наукове дослідження та літературні джерела. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- основи наукових досліджень; 

- теорія і методика фізичного виховання дорослих; 

- методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти ІІІ 

ступеня; 

- підготовка кваліфікаційної роботи. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Наука як дослідження.Методологія, методи наукових досліджень.Стилі 

наукового мислення і методологічні принципи.Структура теоретичного 

знання і методи теоретичного дослідження.Процеснауковогодослідження та 

його характеристика.Організація науково-дослідної роботи 

магістрів.Інформаційне забезпечення наукових досліджень.Оформлення 

результатів наукових досліджень та їх упровадження в практику. 

Рекомендована література: 

1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. пос. / 

В.В. Ковальчук. – К.: Слово, 2009. – 240 с. 



2.  Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 

навч. посібник / О.В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2009. – 206 с. 

3. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / 

В.Є. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усні відповіді, виконання контрольної роботи. 

- підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання. 
 


