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ВСТУП 

 

     Однією з важливих і вкрай необхідних форм навчальної діяльності студента 

є дослідна робота. Її мета полягає у формуванні здатності студентів до активної 

пізнавальної діяльності, пов’язаної  із  систематизацією, закріпленням і 

розширенням теоретичних знань та умінь практично їх застосовувати для 

розв’язання навчальних і наукових завдань. 

     Готуючи наукові роботи, студенти мають навчитися: 

− визначати мету і завдання дослідження; 

− аналізувати літературні джерела і документальні матеріали; 

− використовувати методи наукових досліджень; 

− самостійно аналізувати та узагальнювати отримані результати; 

− формулювати висновки й практичні рекомендації.  

     Результати студентської наукової діяльності подають у вигляді курсових, 

дипломних і магістерських робіт.  

     Курсова робота – це наукова праця, спрямована на поглиблене вивчення 

студентом пов’язаної із фахом проблеми. Зазвичай курсову роботу виконують 

на підставі вивчення літературних джерел з вибраної теми із застосуванням під 

час роботи методів педагогічного спостереження та узагальнення даних 

власних досліджень.  

      Основне завдання автора курсової роботи – продемонструвати рівень своєї 

наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і розв’язувати 

конкретні наукові завдання. 

      Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− основні поняття теорії фізичного виховання; 

− зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи 

фізичного виховання; 

− засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров’я  

людини; 

− загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення 
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фізичних якостей; 

− структуру особливості підготовки і проведення занять різних типів з  

фізичної культури; 

− значення міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання; 

− різні форми занять фізичними вправами; 

− основи системи організаційного та методичного управління 

педагогічним процесом; 

уміти: 

− реалізувати методичні принципи фізичного виховання, правильно 

застосовувати ефективні засоби та методи навчання збереження і 

зміцнення здоров’я тих, що займаються; 

− методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та інші  

форми організації фізичного виховання; 

− планувати і контролювати процес фізичного виховання; 

− реалізувати міжпредметні зв‘язки в процесі фізичного виховання; 

− проводити педагогічні дослідження. 
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1 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

№ 
пар. 

Тема  

1  Вікові особливості  розвитку гнучкості 
2  Методи та засоби розвитку спритності у школярів 
3  Практичне застосування методів навчання рухових дій 
4  Реалізація принципів навчання та тренування у фізичному 

вихованні та спорті 
5  Особливості  фізичного виховання дітей середнього шкільного 

віку 
6  Значення та функції планування навчального процесу школярів 
7  Особливості процесу  фізичного виховання молодших школярів      
8  Розвиток швидкісно-силових здібностей у шкільному віці 
9  Особливості розвитку силових здібностей у шкільному віці 
10  Вікові особливості розвитку витривалості 
11   Особливості проведення занять з фізичного виховання у 

спеціальних медичних групах 
12  Дозування фізичних навантажень на уроках фізкультури 
13  Формування мотивації до занять фізичними вправами у людей  

1-го зрілого віку 
14  Здоров’язберігаючі  технології у фізичному вихованні школярів 
15  Педагогічний контроль на заняттях фізичними вправами 
16  Методика розвитку координаційних здібностей у дітей  шкільного 

віку 
17  Використання методу колового тренування на уроках фізичної 

культури    
18  Методика розвитку рівноваги на уроках фізичної культури в 

школі 
19  Вплив рухової активності на розумову працездатність школярів 
20  Особливості використання ігрового і змагального методів у 
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фізичному вихованні школярів 
21  Дослідження та оцінювання фізичної підготовленості школярів   
22  Профілактика та корекція порушень постави у школярів   

засобами фізичного виховання 
23  Характеристика основних методів дослідження в теорії та 

методиці фізичного виховання 

24 Особливості  розвитку фізичних якостей у шкільному віці 

25 Оцінювання ефективності уроку фізичної культури у школі 
 

Тематика студентських наукових робіт повинна відповідати сучасним 

вимогам підготовки фахівців. Можливість ознайомитися з переліком тем 

курсових робіт студентам денної форми навчання надається  на початку 3-го 

навчального семестру. Перелік тем курсових робіт розміщують на дошку 

оголошень кафедри для ознайомлення. Студент має право запропонувати свою 

тему курсової роботи,  обґрунтувавши доцільність її розробки. 

Курсові роботи за змістом можуть бути: 

− теоретичні (виконані на підставі аналізу передового досвіду роботи 

фахівців галузі фізичного виховання і спорту, власного досвіду студента); 

− експериментальні (виконані за результатами власних досліджень); 

− конструктивні (передбачають виготовлення приладів, тренажерів, 

наочних посібників, макетів з описанням інструкції їх застосування). 

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 25–30 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           8 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

     Курсова робота повинна містити: 

− титульну сторінку; 

− зміст; 

− перелік умовних скорочень; 

− вступ (2–3 сторінки); 

− розділ 1 Стан питання за даними літературних джерел                    

(10–12 сторінок); 

− розділ 2 Методи та організація досліджень (2–3 сторінки); 

− розділ 3 Результати власних досліджень і їх обговорення               

(10–12 сторінок);  

− висновки (3–5 сторінок); 

− список використаних джерел (30–40 джерел); 

− додатки (за необхідності). 

     На титульній сторінці (додаток А) подається: 

–  назва навчального закладу; 

–  кафедра, на якій виконується робота; 

–  назва теми; 

–  прізвище, ім’я та по батькові студента;  

–  прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, учене звання, 

посада наукового керівника; 

–  місто, де виконана робота та рік її виконання. 

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів і пунктів (додаток Б). Пункти та 

підпункти, що не мають заголовків, до змісту не виносять.  

Номер і заголовок кожної структурної одиниці пишуть (друкують) з нового 

рядка. У кінці останнього рядка заголовка вказують номер сторінки, з якої 

починається структурна одиниця. 
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Перелік умовних скорочень друкують у дві колонки, у яких ліворуч, 

за алфавітом наводять скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування. 

 Вступ містить сутність і стан наукової проблеми та її значущість, 

підстави та вихідні дані для написання роботи, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження. У вступі повинні бути відбиті актуальність, новизна, 

мета і завдання курсової роботи. У вступі подається загальна характеристика 

курсової роботи в такій послідовності: 

- актуальність теми; 

- об’єкт дослідження; 

- предмет дослідження; 

- мета дослідження; 

- завдання дослідження; 

- методи дослідження; 

- база дослідження або досліджуваний контингент.  

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв’язаннями проблеми обґрунтовують актуальність і 

доцільність роботи. Актуальність дослідження обґрунтовує вибір 

проблеми. Для її висвітлення потрібно: 

− обґрунтувати важливість проблеми, що розв’язується в роботі, для 

практики вибраної спеціальності та довести, що її розв’язання на часі; 

− назвати окремих дослідників, які зробили внесок у вирішення 

порушеної проблеми (узагальнити результати їх досліджень і визначити, 

що залишилось недослідженим або недостатньо дослідженим). 

Об’єкт – це процес або явище, які спричиняють проблемну ситуацію, і 

вибрані для вивчення. Під об’єктом дослідження у курсовій роботі 

розуміється те, на що спрямована пізнавальна діяльність студента.  У 

нашому випадку – це практична діяльність людини в галузі фізичного 

виховання і спорту: нові технології використання засобів фізичного 

виховання, рухова активність школярів, фізичний стан тощо.  
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Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.  Предмет 

дослідження – це відношення об’єкта, одна з його властивостей, аспект, 

які підлягають  безпосередньому вивченню. Наприклад,  оздоровчий ефект 

під час занять плаванням, специфіка розвитку витривалості  у дітей 

молодшого шкільного віку. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться 

між собою як загальне та конкретне.  

 Мета дослідження – це кінцевий очікуваний результат виконаної 

роботи. 

Завдання дослідження – це ті кроки, які має здійснити дослідник, щоб 

досягнути мети. Інакше кажучи, поставлені завдання повинні забезпечити 

послідовне та поетапне досягнення мети.  

Зразок оформлення категоріального апарату дослідження наведено у 

додатку В.  

Для розв’язання завдань необхідно визначити методи дослідження (або 

способи), які мають бути цілком адекватні цим завданням.    

У роботі подається повний перелік використаних методів дослідження. 

Це доцільно робити  так: передусім  визначити (назвати) метод 

дослідження, а далі подати коротке обґрунтування його вибору, указуючи, 

що саме досліджувалось цим методом.  

Розділ 1 містить огляд літературних джерел з вибраної теми. 

Наводяться міркування різних авторів, фахівців, порівнюються результати 

їхніх досліджень. У випадку використання чужої думки слід обов’язково 

робити посилання на літературне джерело та автора. Оформлення цих 

посилань  має відповідати вимогам – у квадратних дужках вказується 

номер джерела за списком літератури, наприклад: [12]. Обсяг першого 

розділу становить до 20 % від основного тексту роботи. 

У кінці розділу мають бути висновки щодо аналізу стану питань, які 

розглядаються. 

     У розділі 2  розкриваються організація та умови дослідження, 

подається характеристика досліджуваного контингенту, наводяться методи 
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розв’язання завдань дослідження. Зазвичай для отримання інформації 

використовують педагогічні, психологічні методи дослідження, 

анкетування, опитування, інтерв’ювання, методи функціональної 

діагностики, антропометрію, фізіометрію, спортивні тести тощо. Для 

обробки інформації використовують методи математичної статистики,  

метод індексів, метод експертного оцінювання тощо.  

У характеристиці досліджуваного контингенту подаються дані про вік, 

стать, показники фізичного стану, стану здоров’я, кількісний склад груп, 

критерії відбору до основної та контрольної груп. Характеристику бажано 

подати у вигляді таблиці з детальним описом.  

Розділ 3 – основа курсової роботи. У цьому розділі: 

– описуються проведені спостереження, експерименти; 

– аналізуються отримані результати; 

– подається всебічний та об’єктивний аналіз фактичного матеріалу; 

– робляться узагальнення; 

– порівнюються результати власних досліджень з  даними контрольних 

груп (якщо такі були) та даними інших авторів. 

Варто зазначити, що саме цей розділ свідчить про рівень теоретичної 

підготовки  студента, знання методів дослідження, уміння аналізувати 

отримані дані, робити висновки та узагальнення.  

Отримані дані у тексті слід подавати за допомогою ілюстрацій 

(рисунки, графіки) або зведених таблиць (додаток Г). Але не слід 

перевантажувати розділ робочими таблицями та графіками, якщо є 

можливість винести їх у додатки.  

    Загальний обсяг розділу не повинен перевищувати 10 друкованих 

сторінок. Розділ закінчується короткими висновками та переліком 

публікацій (якщо такі є) за матеріалами досліджень.  

Висновки є логічним завершенням курсової роботи. Висновки 

формулюються дуже стисло і виразно. Головна їх мета – підсумки 
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проведеної роботи. Висновки подаються як окремі лаконічні положення чи 

методичні рекомендації.  

Важливо, щоб висновки відповідали поставленим завданням 

дослідження.  

У першому пункті стисло оцінюють стан питання за оглядом 

літератури. У наступних – оцінюють стан розв’язання поставлених 

завдань, їх практичний аналіз, дають рекомендації щодо можливості 

практичного використання. У кінці вказують напрями подальших 

досліджень даної проблеми. 

Список використаних джерел розміщують після основного тексту роботи 

перед додатками, починаючи з нового аркуша.  

Джерела частіше подають списком у алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів, рідше – у  порядку їх згадування в тексті і позначають порядковими 

номерами арабськими цифрами, які вказують перед бібліографічним описом 

джерела, відділяючи від нього крапкою (додаток Д).  

     Не допускається занесення до  бібліографії джерел, що не 

використовувались у роботі.   

У додатках доцільно розміщувати допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприймання роботи: таблиці допоміжних цифрових даних, методики 

навчання або тренування, комплекси вправ, фотоматеріали, рисунки, протоколи 

досліджень, зразки анкет тощо. 

Додатки розміщують у порядку посилань на них у тексті і позначають 

послідовно великими літерами української абетки за винятком літер  Ґ, Є, І, Ї, 

Й, О.  

     Кожен додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі з правого 

боку рядка  «Додаток», його буквеного позначення і заголовка, розташованого 

посередині сторінки. 
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                  3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Нижче запропоновано вимоги до змісту й оформлення розділів курсової 

роботи. 

1. Текст курсової роботи набирається за допомогою комп’ютера  (інтервал 

1,5;  шрифт Times New Roman;  розмір шрифту – 14; 30–32 рядки на сторінці; 

кількість  знаків у рядку – 59–62; орієнтація – книжкова; абзац дорівнює п’яти 

знакам (12–13 мм). Жодних виділень у тексті не допускається.   

2. Роботу виконують на аркушах паперу форматом А4 (297х210 мм). Поля: 

верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.    

3. Аркуші роботи нумерують послідовно арабськими цифрами у верхньому 

правому куті сторінки. Нумерація повинна бути наскрізною, включаючи 

перелік посилань і додатки. Титульна сторінка є першою, її  не нумерують, але 

включають до загальної нумерації.  Зміст, рисунки, таблиці також входять до 

загальної нумерації. 

4. Структурні елементи тексту роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛИ, 

ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ  друкують  великими літерами 

симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами 

(окрім першої)  з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. 

Відстань між заголовком розділу і тестом повинна дорівнювати  2 інтервали по 

1,5 см.  

     Кожну структурну одиницю роботи необхідно починати з нової сторінки. 

нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів. Основна 

частина роботи – це розділи, що мають послідовну нумерацію арабськими 

цифрами і структурно можуть поділятися на підрозділи, пункти та підпункти. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу.  

5. Таблиці необхідно подавати в роботі після першого посилання на них у 

тексті. Їх нумерують у межах розділу. Наприклад:  таблиця 3.1 (перша таблиця 

третього розділу). Навіть якщо в роботі є одна таблиця, її теж нумерують за 

загальними правилами.   
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      Кожна таблиця повинна мати назву та номер. Слово «таблиця» 

розміщують зліва над таблицею, її назву – після номера таблиці. Орієнтація 

назви таблиці по ширині сторінки. Назву та слово «таблиця» починають з 

великої літери. Назву не підкреслюють. На всі таблиці повинні бути посилання 

в тексті, при цьому слово «таблиця» пишуть скорочено з маленької літери, 

наприклад: « у табл. 2.3». У повторних посиланнях на таблиці та рисунки слід 

скорочено вказувати слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».   

У таблицях слід зазначати одиниці вимірювання. Якщо одиниці 

вимірювання є однаковими для усіх показників таблиці, їх наводять у 

заголовку. Одиниці вимірювання наводяться відповідно до стандартів. Чисельні 

величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 

Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.     

Рисунки мають наскрізну нумерацію і не прив’язуються до розділів: рис. 1, 

рис. 12 тощо. Назви рисунків розміщують під ними, крапки наприкінці не 

ставлять, орієнтація тексту назви – по центру сторінки (додаток Г). 

6. Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому їх 

згадують, посередині рядка. Для набору формул у текстовому редакторі формул 

рекомендується використовувати такі розміри символів: звичайний – 16 pt, 

великий індекс – 11 pt, малий індекс – 9 pt, великий символ – 22 pt, малий 

символ – 16 pt (такі рекомендації дійсні для розміру основного шрифту – 14 pt). 

Нумерація формул або рівнянь наскрізна в межах розділів відокремлено від 

нумерації ілюстрацій і таблиць. Номер проставляють у круглих дужках на рівні 

формули в крайньому правому положенні на рядку. Пояснення символів і 

числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою в 

такій самій послідовності, як вони подані у формулі. Перший рядок пояснень 

починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу 

необхідно починати з нового рядка. Приклади оформлення рисунків, формул і 

таблиць роботи наведено у додатку Г. 

7. У тексті розділів можливе наведення переліку. Перед кожною позицією 

переліку необхідно ставити дефіс. За необхідності посилання на одну або 
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декілька позицій у тексті перед кожною позицією переліку необхідно ставити 

малу літеру, після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації необхідно 

використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис робити – 

з абзацного відступу. 

8. У роботі можуть використовуватись цитування. Текст цитати починають  

і закінчують лапками і подають у тому граматичному вигляді, який поданий у 

джерелі. Кожну цитату супроводжують посиланням на джерело, наприклад: 

після цитати «…» (цит. за [7, c.15]), де 7 – номер   у списку використаних 

джерел, цитування зі сторінки 15.   

9. Кожен додаток до роботи повинен мати заголовок, надрукований угорі 

малими літерами з першої великої і розміщений по центру тексту сторінки. З 

правого боку сторінки над заголовком має бути слово «Додаток А», де «А» 

велика літера, що його позначає.  

 

4 ТИПОВІ ПОМИЛКИ В КУРСОВИХ РОБОТАХ 

 

1. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно, 

не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження. 

2. Завдання дослідження не відповідають поставленій меті роботи; кількість 

завдань надто велика. 

3. Зміст роботи не відповідає плану, не розкриває тему повністю чи її 

основну частину. 

4. Не розкрито організацію, умови та методи дослідження. 

5. Неправильно оформлені таблиці, рисунки, діаграми. 

6. Кінцевий результат роботи не відповідає меті дослідження, а висновки не 

відповідають поставленим завданням. 

7. Обсяг основного тексту роботи не відповідає вимогам. 

8. Стиль роботи не науковий, деякі матеріали прямо переписані з 

літературних джерел, що недопустимо. 

9. Фрагменти матеріалу роботи невдало перекладені з іншомовних 
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літературних джерел. 

10.  Робота зброшурована без узгодження із науковим керівником. 

11.  Порушено графік виконання роботи, що спричинило її низьку якість.  

 

5 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконану курсову роботу у незброшурованому вигляді студент подає 

викладачеві не пізніше ніж за 10 днів до початку захисту робіт. Викладач, 

розглянувши курсову роботу, вирішує питання про допуск студента до захисту. 

Оформлена курсова робота, підписана студентом і викладачем, подається на 

захист разом із рецензією наукового керівника. 

До захисту допускають повністю закінчену роботу, що не містить 

принципових теоретичних, технічних і графічних помилок. До захисту робіт не 

допускають студентів, які в зазначений термін не підготували курсову роботу, 

та тих, роботи яких виконані не у повному обсязі або не відповідно до завдання. 

Захист курсової роботи проводиться відповідно до розкладу аудиторних і 

консультаційних занять. 

Захист проводиться публічно перед комісією кафедри. До захисту 

студенту рекомендується підготувати доповідь, яка стисло розкриває зміст 

курсової роботи. Рекомендована тривалість доповіді – 7–10 хвилин. У доповіді 

слід відзначити:  

– актуальність теми; 

–  об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження;  

– структуру роботи; 

– стислу характеристику постановки проблеми;  

– зміст самостійних досліджень, розробок, обґрунтування їх ефективності.   

      Доповідь супроводжується  презентацією роботи, що робить її більш 

зрозумілою, переконливою, повною. 

     Після доповіді студент повинен відповісти на питання, поставлені членами 

комісії щодо суті роботи. 
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Після захисту курсову роботу з позначкою про оцінку здають  для 

зберігання до архіву. Оцінку за курсову роботу виставляють на підставі якості 

зробленої доповіді, правильності відповідей на поставлені питання з 

урахуванням змісту і оформлення пояснювальної записки та графічного 

матеріалу. 

Підготовка до публічного захисту 

Готуючись до публічного виступу, слід скористатися порадами 

1. Добре продумати тему виступу; заздалегідь підготувати матеріал до  

виступу. 

2.  Основа виступу – план. Згрупувати інформаційні матеріали за планом 

виступу. 

3. Вибудувати загальноприйняту композицію доповіді: вступ, основна 

частина, висновки. 

4. Вибрати стиль викладення думки: пояснювати, описувати, розповідати, 

доводити. Добрати відповідні мовні засоби, притаманні для вибраних стилю і 

типу мовлення. 

5. Надрукувати повний текст виступу і прочитати його кілька разів, 

уточнити зміст, інтонацію тощо. 

6. Скласти слайди для електронної  презентації та узгодити їх зміст  з 

текстом доповіді. Прочитати доповідь у супроводі слайдів. 
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Предмет контролю Кількість балів (max) 

Зміст роботи, 

якість оформлення, 

науковий та 

творчий підхід, 

своєчасність 

виконання роботи 

1. Знання основного матеріалу роботи – 25 

2. Знання предмета дослідження (використаної методики 

навчання, тренування або контролю, технології 

планування тощо) − 15 балів 

3. Якість власного дослідного матеріалу, аналіз та 

інтерпретація результатів власних досліджень – 20.  

Презентація й 

захист роботи 

40 балів 

Усього 100 балів 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

                                                                                                Форма № 11-6.01 

__________________________________________________________________                        
(повне найменування навчального закладу) 

____________________________________________________________________ 
(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з__________________________________________________________________ 
( назва навчальної дисципліни) 

 
на тему_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                       Студента (ки)__________________________ 

курсу_____________групи________________ 
                                                        спеціальності 014. 11 – Середня освіта  
                                                       (фізична культура) 
                                                           _______________________________________ 
                                                        Керівник к. фіз. вих., доц.. Т.І. Лошицька 
                                                            Національна шкала_____________________ 
                                                            Кількість балів_______Оцінка:ЕСТS_______ 
                                                            Члени комісії___________________________ 
                                                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали)   
                                                            Члени комісії___________________________ 
                                                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали)   
                                                            Члени комісії___________________________ 
                                                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали)   
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                                                           21 

Додаток Б 

Зразок оформлення змісту 

ЗМІСТ 

Перелік умовних скорочень…………………………………….………..................4 

Вступ …………………………………………………………………………………5 

1 Сила як комплексна фізична якість людини……………………………………8 

1.1 Характеристика видів сили …………………………………………….9  

1.2……………………………………………………………………………..12 

1.3 ……………………………………………………………………………..15 

2 Методи та організація дослідження …………………………………….…...16 

       2.1 Методи дослідження …………………………………………………….16 

       2.2 Організація дослідження………………………………………………..18 

3 Динаміка розвитку силових здібностей у школярів………………………….19 

3.1 ……………………………………………………………………………20 

 3.2 …………………………………………………………………………….24 

 3.3 …………………………………………………………………………….27 

 3.4…………………………………………………………………………….29 

Висновки……….………………………………………….…………………….31 

Список використаних джерел…………..……………………………………..33 

Додаток А ………………………………………………………….……………35 

 

 

 

 

 



 

                                                           22 

Додаток В 

Зразок оформлення категоріального апарату дослідження 

 

 Об’єкт дослідження: фізична підготовленість школярів. 

       Предмет дослідження: засоби та методи контролю розвитку фізичних 

якостей  школярів. 

       Мета дослідження: скласти та впровадити програму індивідуального 

комплексного контролю фізичної підготовленості.  

     Завдання дослідження 

1. Провести аналіз літературних джерел за проблемою стану фізичної 

підготовленості школярів. 

2. Вивчити зміст і прийоми педагогічного контролю за розвитком фізичних 

якостей. 

3. Дослідити середні показники  фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості  школярів. 

4. Скласти та впровадити програму комплексного контролю фізичних 

якостей з урахуванням індивідуальних особливостей. 

5. Оцінити індивідуальну фізичну підготовленість школярів. 
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Додаток Г 

Приклади оформлення рисунків, таблиць і формул 

 
 

Рисунок 3 – Структура досліджуваного контингенту за типом саморегуляції 

кровообігу 

 
Таблиця 3.2 –  Розподіл студентів за біологічним віком серця 

 

ЧСС, уд/хв 
БВ серця, 

років Чоловік % 
 

< = 60 20 4   7,2  
61 - 65  30 2 3,6  
66 - 70 40 8 14,3  
71 - 75 50 8 14,3  
76 та більше 50 + 34 60,6  

 

 

Коефіцієнт економізації кровообігу визначався нами за формулою 3: 

                             КЕК = (АД сист.— АД диаст.) х ЧСС,                         (3) 

де АДс – систолічний тиск, мм. рт. ст;  АДд – діастолічний тиск, мм. рт. ст.;  

ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв. 
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Додаток Д 

Зразок оформлення списку літератури 

 

Книга одного автора 

Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління / 

С. В. Каламбет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 303 с. 

Монографії 

Шейко В. М. Історія української культури : моногр. / В. М. Шейко ; Харк. 

держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 399 с. 

Підручники і навчальні посібники 

Романець В. А. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / В. А. Романець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Либідь, 2001. – 286 с. 

Книга двох авторів 

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : посібник / Ф. П. 

Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-ге вид., допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 

301 с. 

Книга  трьох авторів 

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму / С. І. Юрій, В. Г. 

Демянишин, Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с. 

Книга чотирьох авторів 

Теорія статистики : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 

П. Г. Вашків,  П. І.  Пастер,  В. П.  Сторожук, Є. І. Ткач. – Київ : Либідь, 2001. – 

319 с. 

Книга п’яти і більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс : многоуровневое учебное 

пособие / О. Германова, Л. Еременко, Т. Игнатова и др. – 3-е изд., доп. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2001. – 544 с. 

 

Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники) 

Законодавство України про сім’ю : 36. законодав. актів за станом на 20
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квіт. 2001 р. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 135 с. 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи : матеріали 

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. / Акад. митної 

служби України. – Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. – Киев : 

Укр. сов. энцикл., 1974. 

Окремий том багатотомного видання 

Кучеренко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучеренко. – Харьков : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

Статті зі збірника 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми / Н. В. Куденко // Маркетинг: 

теорія і практика : 36. наук. пр. / Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – 

Вип. 4. – С. 125–132. 

Із журналу 

Астахова, В. І. Державні і недержавні вузи в системі освіти / В. І. 

Астахова // Економіка і упр. – 1999. – № 3. – С. 29–32. 

З газети 

Макаренко, Н. І  небо – до Зірок: Україна – космічна держава / Н. 

Макаренко // Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3. 

Дисертації 

Гринькова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / 

Валентина Миколаївна Гринькова. – Київ, 2001. – 485 с. 

Автореферати 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. 
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– Тернопіль, 2007. – 20 с. 

Патент, стандарт 

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. роздільник незмішуваних рідин 

/ В. В. Перелітько, О. І. Купрін, Л. М. Мамаєв; опубл. 17.12.2001, Бюл. № 11 

(кн. 1). 

Електронні ресурси 

Каталог дисертацій [Електронний ресурс]: база даних / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
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Додаток Е 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

пар 

Назва етапів курсової роботи Термін виконання 

етапів роботи 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент(ка)____________________ 
                           (підпис)          
Керівник  _____________________    ______________________________ 
                         (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 
 

«______»_______________2019 р.  
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     Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» для студентів денної 

форми навчання за напрямом 6.010203 – «Здоров’я людини»  

 

 

 

 

 

Укладач  к.фіз.вих., доц. Т. І. Лошицька 

 

 

 

Відповідальний за випуск  зав. кафедри здоров’я людини та фізичної культури 

О. І. Антонова 

 

 

 

 

 

Підп. до др.________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._______. Наклад______прим. Зам. №_______. Безкоштовно.  

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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