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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Методології наукових досліджень у 

фізичній культурі” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на 

навчання за ступенем доктора філософії за спеціальністю 017 – Фізична 

культура і спорт при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня/ступеня спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Програма містить основні питання з «Методології наукових досліджень у 

фізичній культурі» та перелік рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування, дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки до вступного випробування. 



ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Наука як специфічна діяльність. Функції науки.  

2. Теоретичні основи (концепції) і сучасна стратегія розвитку фізичної 

культури в Україні з урахуванням загальносвітових тенденцій. 

3. Інноваційні напрями наукових досліджень у сфері фізичної культури і 

спорту.  

4. Методологія науки: визначення, функції, завдання. 

5. Основні напрями наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту.  

6. Наукова теорія та її структура.  

7. Наукове дослідження, ознаки наукового дослідження. Етапи наукового 

дослідження. 

8. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.  

9. Основні етапи наукового дослідження. Постановка проблеми. Об’єкт і 

предмет дослідження. Визначення цілей і задач. Вибір методів дослідження.  

10. Технологія наукової діяльності. 

11. Технічні засоби наукової діяльності.  

12. Гіпотеза наукового дослідження. Типи гіпотези (робоча, наукова, 

функціональна, пояснювальна).  

13. Наукова комунікація. Термінологія і її роль в науці. Недоліки 

термінологічних систем. Утворення системи понять і їх визначень. 

14. Науково-дослідна діяльність студентів.  

15. Науковий пошук. Джерела і умови дослідницького пошуку. 

16. Комп’ютерні та Інтернет-технології в процесі пошуку і обміну 

інформацію.  

17. Інформаційні технології методологічного забезпечення наукових 

досліджень в фізичному вихованні та спорті. 

18. Інформатизація методів наукових досліджень в фізичному вихованні та 

спорті. 

19. Методологія науки про фізичне виховання і спорт та її рівні. 

20. Філософська методологія наукових досліджень.  

21. Загальнонаукова методологія наукових досліджень. 

22. Конкретно-наукова методологія наукових досліджень. 

23. Технологічна методологія наукових досліджень. 

24. Методологічні принципи наукового дослідження. 

25. Методи наукових досліджень та їх класифікація.  

26. Організаційні методи.  

27. Емпіричні методи (обсервації, діагностичні, експериментальні, методи 

опитування, кваліметричні методи і ін.).  

28. Теоретичні методи дослідження у фізичній культурі і спорті 

(аксіоматичний метод, метод формалізації). 

29. Методи дослідження, які використовуються як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівнях (). 

30. Інтерпретаційні методи.  

31. Валеолого-педагогічні методи.  



32. Метод спостереження. Визначення об’єкта, мети, прийомів, перевірка 

висновків спостережень. Стенографування фізичних вправ у протоколі 

спостереження. Види педагогічних спостережень. 

33. Методи опитування та їх використання в наукових дослідженнях з 

фізичної культури і спорту. Загальна характеристика методів опитування. Бесіда 

та інтерв’ю як методи опитування. Анкетування як метод опитування. Метод 

експертних оцінок. 

34. Аналіз документальних матеріалів. Контент-аналіз у дослідженнях з 

фізичної культури. 

35. Методи визначення фізичної працездатності (максимальне споживання кисню, індекс 

Гарвардського степ-тесту, тест PWC170, індекс Руф’є, тест Купера). 
36. Методи визначення функціональних можливостей серцево-судинної системи людини. 
37. Методи визначення функціональних можливостей дихальної системи. 
38. Методи визначення функціональних можливостей м’язової системи. 
39. Методи визначення функціональних можливостей нервової системи. 
40. Медико-біологічні методи дослідження у фізичній культурі і спорті.  

41. Методи тестування фізичної працездатності і готовності спортсменів.  

42. Біомеханічні методи наукових досліджень. 

43. Психологічні методи досліджень. 

44. Експеримент у спортивно-педагогічних дослідженнях. Суть, завдання, 

тривалість і результат спортивно-педагогічного експерименту.  

45. Види спортивно-педагогічного експерименту. Природній, модельний та 

лабораторний експеримент.  

46. Послідовний і паралельний експеримент.  

47. Констатувальний, формувальний, корегувальний та контрольний 

експерименти.  

48. Контрольовані та неконтрольовані фактори впливу на результати 

експерименту.  

49. Планування експерименту. Способи комплектування експериментальних 

груп.  

50. Моделювання як метод дослідження у фізичній культурі. 

51. Прогнозування як метод дослідження у фізичній культурі. 

52. Методика тестування в дослідженнях з фізичної культури (умови, час, 

частота проведення тестування, послідовність виконання тестів, відпочинок під 

час виконання тестів, реєстрація результатів тестування). 

53. Методи вимірювання в дослідженнях з фізичної культури. Елементи 

процесу вимірювання. Фактори, що впливають на якість вимірювань. 

Вимірювальні шкали. Точність вимірювань. 

54. Методи оцінювання в дослідженнях з фізичної культури. Шкали 

оцінювання. Норми оцінювання. 

55. Загальна характеристика документальних матеріалів. Класифікація типів документів. 

Аналіз документальних матеріалів. Проблема вірогідності документальної інформації. 
56. Реферативний виклад матеріалу.  

57. Доповідь. Тези доповіді. 

58. Магістерська дисертація.  



59. Монографія.  

60. Наукова стаття, тези. Анотація.  

61. Рецензія. Відгук.  

62. Відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція.  

63. Співавторство. Особливості наукової роботи і етика наукової праці. 

64. Організуюча роль наукової проблеми в дисертаційному дослідженні. 

Вибір проблеми і теми дослідження.  

65. Особливості логічної структури комплексного дослідження (первинна 

концепція, об'єкт, предмет, етапи роботи). 

66. Формулювання гіпотези, методи вибору об'єкту і предмету дослідження.  

67. Наукова новизна і практична значущість дослідження. Визначення мети і 

завдань дослідження.  

68. Етапи роботи над науковим дослідженням.  

69. Робота з літературними джерелами в ході наукового дослідження. Основні 

прийоми роботи з літературними джерелами. Види літературних джерел.  

70. Робочий план наукового дослідження.  

71. Підготовка рукопису і оформлення наукової і методичної роботи.  

72. Математико-статистична обробка матеріалів наукового дослідження.  

73. Модельні характеристики і їх використання в практиці ФК і спорту. 

74. Тлумачення, апробація і оформлення результатів дослідження. 

75. Методи застосування ілюстративних прикладів при доказі результатів 

дослідження. 

76. Методи доказу актуальності дослідження. 

77. Методи доказу новизни результатів дослідження. 

78. Бібліографічні методи пошуку та вивчення наукової інформації. 

79. Апробація та впровадження результатів наукової роботи. 

80. Основні наукові школи сфери фізичної культури і спорту України. 

 



ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
14. Рекомендована література 

Базова  

1. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : 

підручник / В. М. Шейко, П. М. Кушнаренко. – Київ : «Знання-Прес», 2002. – 

293 с. 

2. Шиян Б. М. Теорія і методика наукових досліджень у фізичному 

вихованні та спорті: навчальний посібник / Б. М. Шиян, О. М. Вацеба. – 

Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 276 с. 

3. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : 

[навчальний посібник] / П’ятницька-Позднякова І. С. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 116 с. 

4. Сергієнко Л.П. Технології наукових досліджень у фізичній культурі : 

підручник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 кн. Кн. 1 / 

Л.П. Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 496 с. 
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навч. 

посібник / Крушельницька О.В. – К. : Кондор, 2006. – 206 с. 
 

Допоміжна 

1. Мамбрак А. В. Українське документування : мова та стиль : 

навчальний посібник / Мамбрак А. В. – К. : Центр навчальної літератури, 

2004. – 230 с. 

2. Цеков Ю. І. Довідник здобувача наукового ступеня / Цеков Ю. І. – [5-е 

видання]. – К. , 2011. – 69 с. 

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. / З. 

Мацюк, Н. Станкевич. – [2-е вид.]. – К. : Каравела, 2005. 

Розд. 3. Лексичні норми мови професійного спілкування. – С. 120–164; 

Розд. 6. Різновиди наукових робіт. – С. 275–306. 

4. Ділова українська мова : посібн. [для студентів вузів] / За ред. Н. Д. Бабич. 

– Чернівці: Рута,1996. 

Розд III. Сучасний документ. Норми, правила, варіанти. – С. 80–126. 

5. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Д., 2004. – 154 с. 

6. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» . – К. : 

Держстандарт України, 2007.  

7. ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги і правила» . – К. : Держстандарт України, 1998.  

8. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергієнко Л.П. 

– К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с. 

9. Наказ МОЗ України № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до дж.: 

www.osvita.ua/legislation/Ser_osv/4589 

http://www.osvita.ua/legislation/Ser_osv/4589


10. Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності 

функціонування та розвитку / Ю. П. Мічуда. – К. : Олімп. л-ра. 2007. – 216 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека ПНУ імені Василя Стефаника. – м. Івано-Франківськ, 

вул. Чорновола, 57, тел. (0342) 59-60-34, pnu-lib@rambler.ru 

2. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені 

І. Франка. – м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22, тел. (0342) 75-01-32; fax: 

3-21-89; E-mail: libifua@gmail.com 

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста за 

спеціальністю «Фізичне виховання».  

INTERNET – ресурси: 

1. http://6years.net/index.php?do=static&page=Matematika_Statistika – вільний 

доступ до книг з математичної статистики. 

2. Web-ресурси з теорії ймовірностей та математичної статистики: режим 

доступу: http://zyurvas.narod.ru/resursy.html 

3. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Snsv/2005-08/05slpfvs.pdf 

4.  
 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
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