
НАУКОВА РОБОТА № з/п Вид  роботи Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо) Виконавець Строк виконання 1 2 3 4 5 
1 

Напрямок 1. Кафедральна тема: Розробка та експериментальне обґрунтування побудови варіативних тренувальних макроциклів студентів-спортсменів в ациклічних видах спорту (легкоатлетичні стрибки, спортивні єдиноборства)   . 
Методичний посібник, друковані статті, консультації тренерів, 2 авторських свідоцтва Тупєєв Ю.В. Демидова І.В. Козубенко О.С., Тіхоміров А.І., Пильненький В.В. Усатюк Г.Ф., Демтидова О.В., Бірюк С.В., Хохлова Л.А.,     Макух Н.І., Семерджян М.Г.   31.12.2020 

2 

Перший етап -  аналітико-діагностичний: - аналіз науково-методичної та нормативної літератури з метою визначення стану питань з досліджуваної проблеми, обґрунтування актуальності теми, визначення завдань дослідження; -анкетне опитування тренерів з метою отримання інформація про ступінь використання в роботі нормативних навчальних програм та  практичну діяльність у галузі добору та розподілу тренувальних навантажень в річному циклі на етапі підготовки до вищих досягнень; - педагогічні спостереження для уточнення даних про тренувальні навантаження спортсменів: обсяг та інтенсивність навантажень, їх зміни на протязі тренувальних циклів; добір вправ; зовнішні та внутрішні показники стомлення; тривалість та характер відпочинку між вправами; 

Отримання критеріїв для розробки експериментальних програм макроциклів в ациклічних видах спорту (легкоатлетичні стрибки, спортивні єдиноборства).Узагальнення думок тренерів-викладачів спеціалізованих спортивних навчальних закладів про добір та якісні характеристики навантажень, їх планування в межах тренувальних макроциклів, ступінь використання нормативних програмних документів у навчально-тренувальному процесі            Статті у фахових виданнях – 1.  2. Доповіді на наукових конференціях - 2. 3. Апробація в навчальному процесі. 

Тупєєв Ю.В. Демидова І.В. Козубенко О.С., Тіхоміров А.І., Пильненький В.В. Усатюк Г.Ф., Демтидова О.В., Бірюк С.В., Хохлова Л.А.,     Макух Н.І., Семерджян М.Г.   01.09.2017 - 30.06.2018 р. 

4 Здійснювати підготовку та публікацію наукових праць відповідно до проблемної наукової теми кафедри. статті на наукові конференції Викладачі Протягом року 



5 Керування студентськими науковими гуртками курсові роботи, участь у конференціях Демидова І.В., Козубенко О.С., Демидова О.В., Тіхоміров А.І. Хохлова Л.А. Протягом року 
6 Керівництво підготовкою студентських  наукових статей статті  Викладачі грудень 2017 травень 2018  


