АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТІ
3,5 кредити ЄКТС, 36 годин – аудиторні: 18 годин – лекції, 10 годин –
лабораторні, 8 годин - практичні

Назва курсу
Кредити ЄКТС,
години
Рівень
вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Статус
Семестр
Кафедра
Цільова аудиторія
Мова викладання
Методи
викладання
Форми організації
занять

Мета
-

Компетентності

Політика курсу

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, розрахунково-графічні роботи
Засвоєння дисципліни сприятиме підвищенню професійної підготовки студентів
щодо підбору тестів для визначення рівня підготовленості спортсменів, обробки
одержаних у ході педагогічного тестування результатів, їх оцінки, аналізу і
доведення достовірності змін протягом багаторічної підготовки спортсменів.
Студенти оволодівають навиками роботи з діагностично-керуючою апаратурою,
проведення комплексного контролю у спорті.
формування
у
студентівсистемизнань,
навиків
і
умінь
у
галузіспортивнихвимірювань,
що
є
необхіднимелементомпрофесійногостановленняфахівця.

Актуальність
дисципліни

Завдання

Вибіркова циклу професійної підготовки
для здобувачів вищої освіти 2019року набору
Сьомий
Теорії і методики олімпійського і професійного спорту
Здобувачі вищої освіти освітньої програми "Фізична культура і спорт"
Українська
Словесні: розповідь, пояснення, лекція; Наочні: демонстрація, ілюстрація;
пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання, пошуковий

-

- навчаннястудентівметрологічних основ сучасноїтеорії і практики комплексного
контролю в спорті і фізичномувихованні;
навчання
методам
і
оволодіннянавикамисамостійноїроботи
з
вимірювальнимиприладами;
наближеннязмістунавчання
в
університеті
до
запитівмайбутньоїпрактичноїдіяльностістудентів.
- навчання в університеті до запитівмайбутньоїпрактичноїдіяльностістудентів.
загальні:
- Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях.
- Здатністьспілкуватисяукраїнськоюмовою (усно та письмово)
- Навичкивикористанняінформаційних і комунікаційнихтехнологій.
- Здатністьвчитися і оволодіватисучаснимизнаннями.
- Здатністьпрацювати в команді.
- Навичкиміжособистісноївзаємодії.
- Навики здійснення безпечної діяльності.
- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
спеціальні:
- Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань
базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.
- Здатністьвикористовуватиспортивніспоруди, спеціальнеобладнання та інвентар.
- Здатністьздійснювативиміри у відповідності до метрологічнихвимог,
біомеханічнийаналіз,
синтез,
моделюванняфізичнихвправ
та
керуваннярухамилюдини.
- Здатністьрозв’язуватипрактичніпроблеми за невизначених
умов
в
окремихнапрямахфізичноїкультури і спорту.
Політика курсу спрямована на оволодіння основними методами науковопедагогічних досліджень, розвиток уміння обробляти одержані дані з допомогою
методів математичної статистики, вміння працювати у команді та індивідуально,
вміння презентувати результати професійної діяльності, вчасно і вміло
вирішувати поставлені завдання, креативність та гнучкість у процесі їх аналізу.

Під час практичних занять створюється творчий простір для формування
практичних умінь і навичок роботи з цифровим матеріалом.
На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, шанобливе
ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню співпрацю та
взаємодопомогу, роботу у команді. На заняттях панує індивідуальний підхід.
При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, теоретична
підготовка, виконання практичних завдань (виконання розрахунково-графічних
робіт) та завдань для самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в
оговорений викладачем термін.
Пропущені заняття необхідно відпрацьовувати протягом 2 тижнів (за умови
неможливості виконання в означений термін із поважної причини, строки
відпрацювання оговорюються індивідуально). При виконанні всіх завдань і видів
контролю курсу слід дотримуватись академічної доброчесності.
Підсумковий
контроль
Викладач

Залік
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Собко Наталія
Григорівна

