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№  

з/п 
Вид  роботи 

Підсумковий результат 

(рукопис, друкована праця, 

обсяг, тираж тощо) 
Виконавець 

Строки 

виконання 

1 Напрямок 1. 

Прикладна наукова тема кафедри теорії та методики фізичної культури 

"Дослідження функціонального стану спортсменів під час фізичних 

навантажень" (0117U004486) 

Динаміка змін серцево-судинної, 

дихальної, нервової систем та 

опорно-рухового апарату при 

фізичних навантаженнях 

Статті у фахових 

наукометричних виданнях, 

доповіді на фахових науково-

практичних конференціях. 

Статті у наукометричних  базах 

Scopus,Web of Science, Index 

Copernicus - 1 

1 авторське свідоцтво 

Гетманцев С.В. 

Кулаков Ю.Є., 

Лебедєва В.К., 

Богатир В.Г., 

Вертелецький О.І. 

01.01.17-30.12.18 

2 ІІ етап – Дослідження функціональних змін нервової системи та опорно-

рухового апарату при фізичних навантаженнях 

Характеристика змін нервової 

системи та опорно-рухового 

апарату при фізичних 

навантаженнях у веслувальних 

видах спорту / у ігрових видах 

спорту. 

Система кількісних та якісних 

змін стану нервової системи та 

опорно-рухового апарату при 

фізичних навантаженнях. 

 

Статті в фаховому 

наукометричному виданні, 

доповіді на фахових науково-

практичних конференціях 

Гетманцев С.В. 

Кулаков Ю.Є., 

Лебедєва В.К., 

Богатир В.Г., 

Вертелецький О.І. 

01.01.2018 – 

30.12.2018 



3 Напрямок 2. Структурно-функціональна організація системи 

аденогіпофіз-надниркові залози за умов впливу червоного шламу 

(0115U001237)                                                                                                      

ІІІ Етап Дослідження структурно-функціонального стану ендокринних 

залоз тварин та за умов дії червоного шламу та альфа-токоферолу 

Картина морфофункціонального 

стану кортикотропів передньої 

частки аденогіпофіза і 

адренокортикотропів кори 

надниркових залоз ссавців за 

умов дії на організм червоного 

шламу. Структурно-

функціональна організація 

системи аденогіпофіз-кора 

наднирникі при дії на організм 

червоного шламу з одночасним 

застосуванням альфа-

токоферолу.                                           

Статті у фахових наукових 

виданнях, монографія, захист 

дисертації. Статті у 

науковметричних базах Scopus, 

Web of Science, Index Copernicus 

-  1.            Авторське свідоцтво - 

1. 

 Рожков І.М. 

Борецький Г.Г.  

01.01.2017-

31.12.2017 

4 Напрямок 3. Робота над індивідуальною науково-дослідною темою 

"Вдосконалення тренувального процесу бодібілдерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки" 

Методика вдосконалення 

тренувального процесу. Статті у 

наукометричних базах Scopus, 

Web of Science, Index Copernicus 

-  1.     

 Славітяк О.С. 

Науковий керівник 

- Олешко В.Г. 

  09.2016 -06.2018 

5 ІІ Етап. Особливості динаміки рівня травматизму спортсменів в умовах 

використання запропонованої експериментальної моделі тренувальних 

навантажень в процесі довготривалих занять бодібілдингом. 

Методичні рекомендації із 

практичного забезпечення 

вдосконалення тренувального 

процесу бодібілдерів на етапі 

спеціалізованої базової 

спортивної підготовки у 

навчальний процес факультетів 

та інститутів з фізичного 

виховання та спорту.  

Славітяк О.С. 01.01.2017-

31.12.2017 



6 Керівництво студентською проблемною групою  участь у конференціях, 

написання наукових статей 

Литвиненко О.М. Протягом року 

7 XVIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-

біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини». 

(грудень 2017) 

збірник матеріалів конференції Гетманцев С.В., 

викладачі кафедри 

грудень 2017 р. 

8 ХІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді». 

збірник матеріалів конференції Гетманцев С.В., 

викладачі кафедри 

травень 2018 р. 

 9 Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя 

студентської молоді засобами фізичної культури  

І етап. Історико-логічний аналіз проблеми (01.01.2018-31.12.2018) 

 участь у науково-практичних 

конференціях, підготовка 

розділів колективної монографії 

«Формування здорового способу 

життя студентської молоді» 

 Литвиненко О.М. 

Адаменко О.О. 

Борецька Н.О 

Грохович О.М. 

 01.01.2018-

31.12.2018 

 


