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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Курсова робота є складовою навчального плану галузі знань  01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності (спеціалізації) 014 Середня освіта (Фізична культура) освітні програми: Середня освіта 
(Фізична культура), Середня освіта (Фізична культура), та захист України передбачено виконання 

курсової роботи з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання». 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 
України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з 

джерелами й науковою літературою, оволодіння методикою досліджень, допомагає студентові 
систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань. 

Курсова робота - один із видів індивідуальної роботи студентів, метою якої є вироблення у 

студентів навичок самостійної роботи з науковими джерелами та оволодіння ними методикою 
досліджень, набуття компетентностей щодо визначення й аналізу наукової та практичної 

проблематики з певної галузі знань, узагальнення опрацьованого матеріалу, обґрунтовування своїх 

гіпотез та висновків, вміння розробляти й формулювати обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення процесів, досліджених в роботі.  
Курсова робота – важливий етап підготовки майбутнього фахівця у закладі вищої освіти. 

Науковий рівень цих навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність 

оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у 
роботі тверджень покликані розкрити рівень сформованості загальних (ключових) та професійних 

компетентностей,  а саме: 

Очікувані результати навчання: 
- Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної культури. 

- Знає основні теоретичні положення в галузі фізичної культури. 

- Знає основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовувати 

методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.  
- Вміє проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, обробку  та аналізу 

інформації з різних джерел., вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації в 

практиці. 
- Вміє практично використовувати документи державних і громадських органів управління у 

сфері фізичної культури. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання. 

- Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології . 
- Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

- Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та письмово).  

- Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 

ІІ.  Фахові: 
- Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями 

для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку 

фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки 
методики і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини. 

- Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до розробки 

методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних (рухових) якостей) 
на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки 

- Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, необхідних для постановки і вирішення професійних завдань, 
професійного та особистісного розвитку 
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У результаті виконання курсової роботи формуються первинні навички та вміння проведення 

наукових досліджень. При цьому зміст курсової  роботи повинен висвітлювати проблеми фізичного 
виховання у загальноосвітній школі. 

Курсові роботи за змістом можуть бути: 

 теоретичного характеру, виконані на основі аналітичного збору літературних даних; 

 емпіричного характеру, виконані на основі аналізу передового досвіду роботи спеціалістів 

фізичної культури й спорту, власного досвіду студента, документів планування, обліку і 
звітності, які відображають навчально-тренувальний та виховний процеси; 

 експериментальні, виконані на основі власних досліджень; 

 конструктивного характеру – виготовлення приборів, наочних посібників, тренажерів, 

макетів з описанням їх ефективності в експерименті. 

Студенти, які виявили здібності до науково-дослідної роботи та навчалися на “відмінно” і 

“добре”, можуть бути рекомендованими до навчання в магістратурі. 
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ІІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ 

 

2.1 Керівництво курсовими роботами 

Для керівництва курсовими роботами призначаються науково-педагогічні працівники 

кафедри.  
Керівник курсової роботи: 

- видає рекомендації студенту щодо опрацювання необхідних джерел та літератури, 

нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою курсової роботи;  

– допомагає студенту скласти план-графік виконання курсової роботи (Додаток 1), затверджує 
його, контролює реалізацію.  

У разі суттєвих порушень, які можуть призвести до зриву встановлених термінів подання 

курсової роботи до захисту, інформує керівництво кафедри для прийняття відповідних заходів, 
зокрема й рішення про недопуск курсової роботи до захисту; 

– здійснює загальне керівництво курсовою роботою і несе відповідальність за наявність у 

роботі помилок системного характеру; 

 – час, відведений на керівництво курсовою роботою, використовує для систематичних 
консультацій (не менше одного разу на два тижні) та для перевірки виконаної роботи (частинами або 

загалом);  

– готує відгук на курсову роботу студента та несе відповідальність за його об’єктивність;  
– готує студента до захисту курсової роботи;  

– має бути присутнім на засіданні комісії при захисті курсових робіт, керівником яких він є.  

 

2.2 Обов’язки студента  
– своєчасно вибрати тему курсової роботи;  

– скласти та узгодити з керівником план-графік виконання курсової роботи з урахуванням 

трудомісткості розділів, необхідності перевірки матеріалів керівником та своєчасного подання 
роботи до захисту;  

– дотримуватися плану-графіка виконання курсової роботи, установлених правил поведінки в 

лабораторіях і спеціальних кабінетах, своєчасно й адекватно реагувати на зауваження та рекомендації 
керівника; 

– регулярно, не менше одного разу на два тижні, інформувати керівника про стан виконання 

роботи відповідно до плану-графіка, надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;  
– самостійно виконувати роботу; 

– дотримуватися вимог академічної доброчесності, зокрема недопущення плагіату, 

фальсифікації результатів тощо;  

– відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість 
оформлення роботи, її відповідність цьому Положенню, методичним рекомендаціям з виконання 

курсових робіт кафедри, нормативним документам та стандартам вищої освіти; 

– при розробці питань ураховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати 
передові методики наукових та експериментальних досліджень, приймати оптимальні рішення із 

застосуванням системного підходу;  

– у встановлений термін подати керівнику роботу для перевірки, а після усунення недоліків 

повернути її для отримання відгуку;  
– особисто подати курсову роботу на кафедру до захисту;  

– своєчасно прибути на захист курсової роботи або попередити завідувача кафедри та декана 

факультету про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним 
наданням документів, які засвідчують поважність причин.  

У разі відсутності таких документів адміністрацією факультету може бути прийнято рішення 

про оцінювання його як такого, що не з’явився на захист курсової роботи без поважних причин. 
Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, 

але в період сесії надав необхідні виправдні документи, адміністрація факультету може перенести 

дату захисту. 
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2.3. Етапи роботи над підготовкою курсової роботи 

Процес виконання курсової роботи (проекту) складається з таких послідовних етапів (див. 
рисунок). 

 
 

 

 

2.4 Методика написання курсових робіт  
Передусім слід ознайомитися з тематикою курсових робіт, запропонованою кафедрою, і 

обрати тему майбутньої роботи. Студент може запропонувати тему, не включену в цю тематику. 

Після затвердження теми й наукового керівника, студент консультується з керівником з питань 
написання роботи і приступає до її підготовки.  

Перш за все необхідно скласти попередній план майбутньої роботи. З цією метою слід 

провести бібліографічний пошук, виявити опубліковані праці, які стосуються обраної теми. Починати 
бібліографічний пошук раціонально з бібліотечних каталогів. Для тематичного пошуку 

використовуються систематичні каталоги, в яких опис книг розміщується у відповідності з їхнім 

змістом за галузями знань. 

В алфавітному каталозі, який має кожна бібліотека, легко виявляються праці наукових 
колективів і авторів, відомих своїм внеском у розробку теми, а також видання їм присвячені.  

Після попереднього знайомства з літературою складають план роботи, тобто перелік 

найважливіших питань, які будуть розкриватися автором. Складання плану є важливим моментом, 
оскільки вдало складений план значною мірою полегшує дослідження і написання роботи.  

Підготовлений студентом план обговорюється з науковим керівником, уточняється і є для 

студента ніби компасом, який не дозволяє йому заплутатись у великій кількості матеріалів. У 
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подальшому план може вдосконалюватись, оскільки в ході написання роботи виникають певні 

корективи, пов'язані з розширенням чи скороченням матеріалу, з приведенням його до оптимальних 
пропорцій, уточненням формулювань тощо.  

Після цього приступають до опрацювання літератури, збору і оформлення матеріалу. 

Працюючи над літературою слід особливо уважно відбирати ті розділи, параграфи, сторінки, які 
безпосередньо стосуються обраної теми. Важливо їх глибоко опрацювати, зробити відповідні 

виписки з них. Робити виписки можна різними способами: виписки в зошиті, виписки на картках або 

окремих листах (з одного боку). Кожна виписка повинна супроводжуватись ясними і точними 

відомостями про джерело, з якого вона взята, якщо це книга – про автора, її заголовок, рік і місце 
видання, сторінки.  

Якщо виписується матеріал із журнальної або газетної статті, необхідно вказати номер і рік 

видання журналу, сторінку, а для газети – дату. Зверху картки слід коротко вказати, про що йде мова 
в цьому тексті. Виписані цитати слід брати в лапки, щоб відрізнити їх від власного викладення 

прочитаного тексту. Якщо в книгах зустрічається компактний матеріал, який значною мірою може 

бути використаний у роботі, тоді, по можливості, роблять ксерокопії окремих сторінок. На ксерокопії 

зазначаються відомості про автора, заголовок книги, при необхідності – розділу. Виписки на картках 
або окремих листах (з одного боку) відкривають широкі можливості сортування, класифікації, 

розміщення зібраного матеріалу. 

Таким чином, сукупність ксерокопій, виписок на картках або окремих листках з конкретної 
теми дає дослідникові первинний, чорновий варіант задуманої роботи. Далі потрібно тільки 

приступити до літературного оформлення цього розрізненого матеріалу, зробити плавні переходи між 

окремими його частинами. При літературному оформленні праці одночасно використовуються як 
ксерокопії, виписки, так і текст книг з закладками. Щоб писати таким способом, потрібно попередньо 

добре оволодіти літературою і джерелами, постійно пам'ятати їх загальний зміст.  

Окрім виписок та ксерокопій дуже корисними є вирізки із газет, які слід зберігати в теках, 

розподіляючи за відповідними тематичними розділами. На кожній вирізці вказувати назву газети, її 
дату і сторінку.  

Збір і оформлення матеріалу з обраної теми – це є не механічний, а творчий процес, в ході 

якого уже відбувається початковий етап створення праці, її контури все ясніше вимальовуються в 
уяві автора. Наступним етапом роботи над обраною темою є літературне оформлення дослідження 

(написання тексту роботи). На етапі написання роботи слід чітко розподіляти намічений її обсяг по 

окремих підрозділах робочого плану. Розподіл обсягу праці по підрозділах значною мірою залежить 
від самої теми, її значення, вивченості і наявності відповідних матеріалів. При написанні роботи 

автор повинен давати системний виклад теми, пропорційно розкривати її компоненти. Зібраний 

матеріал, навіть згрупований по окремих питаннях, підрозділах необхідно викласти в одному стилі, 

послідовно, переконливо. До того ж потрібно звернути увагу на науковість стилю викладення 
матеріалу. Часто молоді дослідники, використовуючи науково-популярну літературу, запозичують 

популярний стиль викладення матеріалу.  

Слід мати на увазі, що курсова робота є різновидом наукової праці, відповідно й стиль 
викладення має бути науковим, а не популярним. Розкриття теми повинно бути чітким, послідовним, 

цілеспрямованим. Слід остерігатися введення у виклад матеріалу дрібниць і навіть значних фактів, 

якщо вони не стосуються теми, хоча й можуть бути вельми цікавими. Дослідження має бути 

самостійним і завершеним. Завершальним етапом роботи є підбиття підсумків дослідження, 
формулювання висновків, узагальнення і пояснення фактичного матеріалу, винесення рекомендацій.  

Виконану роботу (чорновий варіант) подають науковому керівнику. Потім її доопрацьовують, 

враховуючи зауваження і побажання. Після доопрацювання текст передруковують і подають на 
кафедру науковому керівнику. 
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2.5 Правила оформлення 

1. Назва роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати змісту роботи, вказувати 
на мету дослідження і його завершеність.  

2. Під час написання роботи студент повинен обов’язково посилатися на документи, авторські 

наукові або публіцистичні праці і опубліковані чи не опубліковані джерела, з яких запозичив 
матеріали або окремі результати (цитування, цифровий матеріал тощо).  

3. У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати 

дослідження, уникати загальних слів, тавтологій.  

4. Загальний обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок. До загальної кількості сторінок не 
входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, які за обсягом займають 

сторінку, хоча їх також нумерують. 
Курсова робота друкується машинописним способом, за допомогою комп'ютера на одній 

стороні аркуша білого паперу стандартного (формату А-4 (210 х 297 мм)  комп’ютерного тексту без 

переносів; 
 -  поля: ліве – 3,0 см, праве – 1,5 см, зверху та знизу – 2,0 см; 

 - абзац: – 1,25 см; 
 - шрифт: Times New Roman, розмір шрифту 14. 

 - міжрядковий інтервал – 1,5, до тридцяти рядків на сторінці. 

           Робота виконується державною мовою й охайно оформлюється. Аркуші обов’язково 
переплітаються або брошуруються в папці.  

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. Заголовки структурних 

частин роботи, назви розділів пишуться великим літерами без лапок. Заголовки підрозділів пишуться 
з маленької літери з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

5. Кількість посилань у курсовій роботі – не менше 20 науково-методичних джерел. 

 

2.6 Нумерація сторінок 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, параграфів, пунктів, таблиць подають арабськими 

цифрами без знаку №. Нумерація сторінок починається з третьої сторінки. Титульну сторінку та зміст 

враховують, але не нумерують. 
Номери ставляться у правому верхньому куті сторінки без крапки арабськими цифрами.  

Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера 
підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок підрозділу.  

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, карта і таблиці необхідно подавати в роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці або в додатках. Кожна 
таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею. 

Ілюстрації позначають словом “Рис.” “Мал.” і нумерують послідовно в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, поданих у додатка. 
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 

якими ставиться крапка. 

Наприклад: 

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 
розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі дисертації подано одну ілюстрацію, то 

її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У 
правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис Таблиця із 

зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 
Якщо в розділі дисертації одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.  

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово Таблиця і номер її 

вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

Продовж. табл. і вказують номер таблиці, наприклад: Продовж. табл. 1.2. 
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2.7 Оформлення посилання 

Посилання в тексті оформлюються квадратними дужками згідно з нумерацією списку 
використаної літератури, наприклад: [1, с. 35], де перший знак – порядковий номер за списком, 

другий – номер цитованої сторінки, наприклад:  

За словами Е.Сепіра, «мова не існує поза культурою, тобто поза соціально успадкованою 
сукупністю практичних навичок і ідей, що характеризують наш спосіб життя» [2, с. 185].  

У результаті стали хрестоматійними твердження про те, що до дієприслівника 

безпосередньо чи опосередковано приєднують підрядні частини різного значення [9, с. 115–125]. На 

всі таблиці, ілюстрації тощо, які містяться в додатках, також повинні бути відповідні посилання в 
тексті роботи, наприклад:  

Контроль при цьому виконує такі функції (рис. 2.5).  

Порівняльна характеристика представлена в табл.2.6.  

 

2.8 Вимоги до змісту роботи 

Титульний аркуш роботи містить найменування міністерства, якому підпорядкований 

навчальний заклад (Міністерство освіти і науки України); назву вищого навчального закладу 
(Миколаївський  національний університет імені В. О. Сухомлинського); назву кафедри, де виконана 

робота (кафедра теорії та методики фізичного виховання); курс, групу, факультет, прізвище, ім'я, по 

батькові автора; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, місто і рік 
виконання роботи (див. додаток А).  

Зміст подається на початку роботи. Він має містити всі складові частини роботи: вступ, 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів (глав), підпунктів (параграфів) (якщо 
останні є), висновки, список використаних джерел та літератури, додатки. Розділи (глави) змісту, як 

правило, відображають певний період розвитку досліджуваного явища, підрозділи та підпункти – 

етапи (складові частини) цього періоду або певні компоненти досліджуваного явища в певний період.  

Вступ – це початкова змістова частина роботи. Обсяг не повинен перевищувати 10% 
дослідження. У вступі зазначають актуальність теми, зміст основних термінів, огляд літератури, 

історію питання, предмет та об’єкт дослідження, мету, завдання, методи та прийоми 

дослідження, теоретичне та практичне значення роботи, указують структуру роботи. 
Актуальність – це суть проблеми, яка виникає тоді, коли попередні дослідники не змогли 

пояснити щойно виявлені факти.  

Зміст основних термінів – тлумачення ключових термінів за допомогою посилань на 
конкретні словники чи наукові праці.  

Ступінь вивчення теми – огляд літератури, критичний її аналіз, виділення суттєвого, 

оцінювання того, що привернуло увагу дослідників, але не стало об’єктом їхнього аналізу.  

Об’єкт дослідження – це матеріал, який безпосередньо аналізують, систематизують, 
опрацьовують у роботі і на основі опису якого роблять відповідні висновки.  

Предмет дослідження – це явище, обране для вивчення, частина об’єкту, яке зумовлює 

проблемну ситуацію.  
Мета – це запланований кінцевий результат, якого прагне досягти дослідник у процесі 

виконання дослідження.  

Завдання – це проміжний результат, якого планує досягти дослідник на конкретних етапах 

виконання роботи. Кожному із завдань може відповідати певна змістова частина – розділ, параграф.  
Методи дослідження – це основні шляхи, прийоми розв’язання проблеми. 

Теоретичне та практичне значення роботи – спроба осмислити, систематизувати певні явища, 

дослідити закономірності і тенденції їх функціонування, можливості використати здобуті результати 
в практичній діяльності.  

Джерельна база – це носії фактичного матеріалу, який послужив базою для дослідження.  

Обов’язковим компонентом вступу є критичний огляд літератури з обраної теми, в якому 
дається аналіз наукових праць попередників, визначаються основні напрями й проблематика у 

вивченні теми. Критичний огляд можна продовжити в основній частині. Необхідно дбати, щоб опис 

не був суто описовим, студент повинен вміти вступати в дискусії з іншими дослідниками, виробивши 

свою власну концепцію.  
Наприкінці вступу бажано вказати структуру роботи, тобто перелік її основних змістових 

частин. 
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Основна частина роботи складається з розділів ( підрозділів, пунктів, підпунктів, якщо 

потрібно). Кожний розділ починається з нової сторінки і має заголовок.  
У розділах викладається зміст теми, результати досліджень автора з висвітленням того 

нового, що він вносить у розкриття теми чи розробку проблеми.  

У розділах основної частини подають матеріал, як правило, в такій послідовності: 
Розділ 1 – огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

Розділ 2 – виклад загальних підходів і основних методів досліджень, опис теоретичних і (або) 

експериментальних досліджень; 

Розділ 3 – аналіз і узагальнення результатів досліджень. 
Велика кількість посилань на праці інших дослідників – позитивна риса наукової роботи, хоча 

їх обсяг не повинен перевищувати 30% загального обсягу текстової частини. Використані цитати 

можна оформити так: Науковець В. Філатов стверджує: «», Як зауважує науковець В. Філатов: «», 
Науковець В. Філатов зауважує, що… 

При цитуванні слід дотримуватись таких правил:  

1. Цитату не скорочувати, а подавати повністю.  

2. Цитату беруть у лапки і відповідно нумерують згідно з правилами бібліографічного опису 
друкованих праць.  

Скорочення у цитатах позначають за допомогою трьох крапок. В основному тексті курсової 

роботи обов’язково повинні бути посилання на опрацьовані літературні джерела. Цитати можуть 
бути двох видів: прямі (дослівний виклад уривка оригінального тексту, який береться в лапки) і 

непрямі (переказ думок автора своїми словами, який в лапки не береться). Посилання на літературу в 

тексті роботи розмішують у квадратних дужках після відповідної цитати, наприклад [12, 387]. Тут 
"12" – це номер у списку літератури тієї публікації, на яку посилається автор, а через кому подається 

номер сторінки в цій публікації, на якій розміщено цитований текст. 

Наприклад:  

Герман Літц вбачав мету виховання в тому, щоб «зробити з довіреної нам молоді людей 
здорових та сильних тілом і душею [2, 234]. Натомість Роберт Зейдель, визначаючи мету 

виховання, не наводить конкретних рис особистості, а робить акцент на гармонійному поєднанні 

природних обдарувань і нахилів людини [1, 281].  
Висновки – це завершальна частина курсової роботи, в якій узагальнено викладають 

результати наукового дослідження – 10% від загального обсягу роботи.  

У висновках коротко оцінюють стан вивчення питання (проблеми), підбивають підсумки 
дослідження (які нумеруються, або виділяються абзацами), висловлюють рекомендації щодо 

подальшої розробки теми чи впровадження результатів дослідження в практику. Найважливіша 

вимога до висновків – їх стислість і ґрунтовність, у них не варто повторювати зміст вступу, основних 

частин. У висновках не повинно бути цитат і посилань на праці науковців, бо це ж узагальнення.  
Висновки мають містити основні узагальнення теоретичної та практичної складових курсової 

роботи та відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи 

досягнуто мету, які завдання виконано, які ні і чому). 
Список використаних джерел та літератури. Бібліографічний апарат роботи повинен бути 

виконаний згідно з останніми вимогами Держстандарту (приклади оформлення бібліографічного 

опису у списку джерел та літератури подано у додатку В).  

Список використаних джерел та літератури повинен налічувати не менше 20 джерел, бути 
складеним у алфавітному порядку відповідно до загальних вимог (зразок додається у додатку В). 

 Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках. Додатки можуть 

містити: 
- анкети, за якими проводилося письмове опитування; 

- перелік питань, за якими проводилися бесіда чи інтерв’ю; 

- учнівські роботи; 
- плани-конспекти уроків чи сценарії виховних заходів відповідно до теми дослідження; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- ілюстрації, малюнки, фотографії тощо.  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхньому рядку сторінки. Над заголовком 
посередині рядка друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід 

позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 

наприклад, додаток А, додаток Б тощо. 
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ІІІ. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1 Порядок подання на кафедру, перевірки та рецензування, організація захисту роботи 

Завершальним етапом є перевірка та захист курсової роботи. Остаточний варіант курсової 

роботи, до якого вносяться необхідні зміни відповідно до зауважень наукового керівника, подається 
на кафедру за 7 днів до встановленого терміну захисту курсових робіт. Після зазначеного терміну 

курсові роботи не приймаються, а студенти до їх захисту не допускаються.  

Науковий керівник дає  відгуку на курсову роботу де має зазначити позитивні моменти 

курсової роботи, визначити недоліки або дискусійні питання, розкрити ступінь самостійності 
формулювання основних положень та висновків, їх практичної цінності, а також зробити висновок 

щодо допуску роботи до захисту. Необхідним елементом оцінки курсової роботи науковим 

керівником є якість оформлення курсової роботи з точки зору орфографічних та граматичних 
помилок, а також дотримання існуючих правил оформлення. 

Підставами для допуску курсових робіт до захисту є:  

– наявність курсової роботи на кафедрі;  

– позитивний відгук наукового керівника; 
Захист курсових робіт проводиться на відкритому засіданні комісії  (не менше 3 чоловік) у 

визначений у графіку екзаменаційної сесії термін. Під час засідання комісії із захисту курсових робіт 

лаборант кафедри веде протоколи з розгляду курсових робіт студентів, які підписують члени комісії. 
Під час захисту студент стисло доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції і 

відповідає на задані питання за темою дослідження. 

За результатами захисту курсової роботи комісія виставляє студенту оцінку з урахуванням 
наступних критеріїв:  

– обґрунтованість актуальності і новизни обраної теми, повнота визначення мети і завдань 

дослідження, спрямованість роботи на практичне застосування вивченого теоретичного матеріалу;  

– науково-теоретичний рівень змісту роботи, ступінь досягнення поставлених завдань у 
висновках;  

– ступінь самостійності проведеного дослідження, оригінальність наукового тексту;  

– дотримання норм оформлення роботи, наукового стилю викладення матеріалу;  
– уміння стисло й послідовно викладати сутність і результати дослідження, володіння 

культурою презентації;  

– здатність аргументовано захищати свої пропозиції, власну точку зору під час додаткових 
запитань.  

На закритому засіданні комісія обговорює якість виконання курсової роботи та результати її 

захисту і більшістю голосів виносить рішення про оцінку за кожний критерій, яка виставляється в 

«Листі оцінювання курсової роботи». При виставленні оцінок комісія враховує відгук наукового 
керівника та результати перевірки роботи на плагіат. 

У разі якщо за результатами захисту студент отримує підсумкову оцінку «незадовільно», 

йому повертається робота на виправлення визначених недоліків. Ліквідація академічної 
заборгованості здійснюється шляхом повторного захисту у термін, визначений у графіку 

перескладань.  

Повторний захист курсової роботи не допускається більше двох разів. 

Якщо курсова робота не подана своєчасно на кафедру, або науковий керівник не рекомендує 
її до захисту, завідувач кафедри готує розпорядження про недопуск курсової роботи до захисту. У 

такому випадку студент отримує за курсову роботу оцінку «незадовільно» та повторно виконує 

роботу за раніше затвердженою темою або за новою темою. 
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3.2 Критерії оцінювання курсової роботи 

За результатами захисту курсової роботи виставляється оцінка, яка заноситься до 

екзаменаційної відомості та залікової книжки.  
Оцінка “відмінно” виставляється за умови:  

- відповідності змісту роботи темі дослідження;  

- правильного оформлення наукового апарату дослідження; 

 - глибокого аналізу наукової літератури та авторських висновків;  
- якісно підготовлених практичних розробок;  
- успішного виконання дослідницьких завдань;  

- дотримання всіх вимог щодо технічного й естетичного оформлення роботи орфографічному 
стандарту;  

- вдалої презентації роботи при захисті та відповіді на запитання (під час захисту) без 

помилок. 
Оцінка “добре” виставляється при наявності незначних недоліків у виконанні теоретичних і 

практичних завдань роботи та її оформленні; 

відповіді на запитання (під час захисту) з кількома незначними помилками (до 10 відсотків). 

 Оцінка “задовільно” виставляється при наявності суттєвих недоліків у виконанні 
теоретичних і практичних частин роботи, окремих недоліків у її оформленні; відповідь на запитання 

із значними помилками (до 25 відсотків). 

Оцінка “незадовільно” виставляється при повній невідповідності вимогам щодо обсягу, 
оформлення та викладу змісту роботи, студент не може дати відповіді на поставлені запитання. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ІV. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ    
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 (3 курс, 5 семестр) 

на 2020-2021 навчальний рік 

1. Методика формування рухових умінь та навичок на уроках фізичної культури з гімнастики, 

спортивних ігор, легкої атлетики. 

2. Методика розвитку сили у учнів на уроках фізичної культури. 
3. Методика розвитку швидкості у школярів на уроках фізичної культури. 

4. Методика розвитку витривалості у школярів на уроках фізичної культури. 

5. Методика розвитку спритності у школярів на уроках фізкультури. 
6. Методика розвитку гнучкості у школярів на уроках фізичної культури. 

7. Здоров’язберігаючі  технології у фізичному вихованні школярів. 

8. Планування навчальної роботи з фізичної культури в школі. 

9. Домашні завдання з фізичної культури. 
10. Фізична культура та Нова українська школа. 

11. Педагогічний контроль за рівнем розвитку основних рухових якостей у школярів на уроках 

фізичної культури. 
12. Фізичне виховання школярів із слабким станом здоров’я. 

13. Методика розвитку координаційних здібностей у школярів молодшого, середнього, старшого віку 

на уроках фізкультури(за бажанням студент вибирає одну вікову категорію). 
14. Дослідження координаційних здібностей учнів (різних вікових груп). 

15. Адаптація до фізичних навантажень як засіб підвищення резистентності організму школярів. 

16. Види, зміст та форми контролю за виконанням домашніх завдань з фізичної культури учнів. 

17. Використання сюжетних ігор на уроках фізичної культури. 
18. Вплив оцінювання вчителя на успішність і мотивацію учнів у фізичній культурі. 

19. Вплив різних режимів рухової активності на функціональний стан організму. 

20. Вплив рухової активності на розумову працездатність школярів. 
21. Здоровий спосіб життя людини і місце в ньому занять фізичною культурою і спортом. 

22. Дозування фізичних навантажень на уроках фізичної культури. 

23. Ефективність      застосування   домашнього   завдання   з    фізичного виховання. 
24. Зміст та організація свята «Тато, мама і я – спортивна сім’я». 

25. Метод змагання в методиці фізичної культури для дітей дошкільного віку. 

26. Методика застосування  колового  тренування  на   уроках  фізичної культури . 

27. Методика розвитку максимальної сили у школярів старшого шкільного віку. 
28. Методика розвитку рівноваги на уроках фізичної культури в школі. 

29. Національні     художньо-спортивні   свята    (фестини)    у    фізичному вихованні учнів 

середнього шкільного віку 
30. Використання      нестандартного   обладнання   на    уроках   фізичної культури. 

31. Організація і проведення “Олімпійського тижня” у ЗОШ. 

32. Основні      методи   фізичного   виховання   школярів,   їх   характерні особливості. 

33. Особливості використання ігрового і змагального методів у фізичному вихованні учнів 
середнього шкільного віку 

34. Особливості фізичного виховання у спеціальних медичних групах. 

35. Особливості формування мотивації до уроків фізичної культури в учнів початкової школи. 
36. Методика організації учнів на уроці фізичної культури (фронтальний, груповий, індивідуальний 

та ін.). 

37. Організація і проведення змагань “Олімпійське лелечення” у ЗОШ. 
38. Ефективність застосування методу колового тренування у фізичному вихованні школярів. 

39. Організація позакласної роботи з фізичного виховання в школі. 

40. Причини і профілактика травматизму на уроках фізичної культури. 

41. Профілактика та корекція порушень постави у школярів середнього шкільного віку засобами 
фізичного виховання 

42. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей школярів. 

43. Фізична працездатність школярів і фактори, що її визначають. 
44. Форми і засоби підвищення рухової активності дітей різного шкільного віку на уроках ФК. 

45. Формування     мотивації   до   занять   фізичною   культурою  у   дітей молодшого шкільного віку. 

46. Вікові особливості фізичного виховання школярів. 
47. Фізичне виховання у країнах зарубіжжя. 
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48. Принцип наочності у процесі фізичного виховання школярів. 

49. Зміст професійної діяльності вчителя фізичної культури. 
50. Нетрадиційні засоби оздоровлення та їх використання у освітніх закладах. 

51. Науково-педагогічна спадщина П.Ф.Лесгафта і її значення для системи фізичного виховання. 

52. Підготовка фізкультурного активу в школі і робота з ним. 
53. Роль і місце спортивних заходів в організації шкільних свят. 

54. Методика формування правильної постави у школярів. 

55. Розумове виховання в процесі фізичного виховання. 

56. Естетичне виховання в процесі фізичного виховання. 
57. Педагогічні здібності вчителя фізичної культури 

58. Формування іміджу майбутнього фахівця з фізичної культури 

59. Використання технічних засобів навчання на уроках фізичної культури 
60. Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури  

61. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури 

62. Причини і профілактика травматизму на уроках фізичної культури 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульного аркуша роботи 

 

Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

Факультет фізичної культури і спорту 

 
 

Кафедра ТМФК 

 
 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни 

теорія і методика фізичного виховання  

на тему:  

Функції фізичної культури 

 

 

 
Студента ІІІ курсу 313 групи 

денної форми навчання 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 

освітньо-професійної програми «Середня освіта 
(Фізична культура)» 

Іванченка О.А. 

 
Керівник:  доц., к.п.н. Литвиненко О.М.  

 

 

Національна шкала ________________  

Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS ____  

Члени комісії:__________________________ 
                        (підпис) (прізвище та ініціали) 

______________________________________       
                            (підпис) (прізвище та ініціали)  
______________________________________ 
                            (підпис) (прізвище та ініціали)  

 

 

 

 
 

 

 
 

Миколаїв – 2020  
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Додаток Б 

Зразок оформлення змісту роботи 
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ДОДАТОК В  

Оформлення списку літератури з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 

Джерела, що використані для написання наукових робіт, слід розміщувати у списку 

літератури в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів декілька, то прізвищ перших), а 

також заголовків праць. До списку літератури включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних 

авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. 

Неприпустимим є переклад російських видань українською мовою. Література іноземними мовами 

наводиться в кінці списку використаної літератури. Відомості про джерела, що включені до списку, 

подаються згідно з вимогами державного стандарту до бібліографічного опису наукової літератури.  
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