Наукова діяльність кафедри теорії та методики фізичної культури у 2018-2019 н. р.
№
з/п
1

Вид роботи
Напрямок 1.
Прикладна наукова тема кафедри теорії та методики фізичної культури
"Дослідження функціонального стану спортсменів під час фізичних
навантажень" (0117U004486)

ІІ етап – Дослідження функціональних змін нервової системи та опорнорухового апарату при фізичних навантаженнях

2

Напрямок 2.
Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя
студентської молоді засобами фізичної культури
І етап. Історико-логічний аналіз проблеми (01.01.2018-31.12.2018)

Підсумковий результат (рукопис,
друкована праця, обсяг, тираж тощо)
Динаміка змін серцево-судинної,
дихальної, нервової систем та опорнорухового 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

Виконавець

Строки
виконання

Гетманцев С.В.
Кулаков Ю.Є.,
Богатир В.Г.,
Вертелецький О.І.

01.01.17-30.12.18

Литвиненко О.М.
Адаменко О.О.
Борецька Н.О
Грохович О.М.
Славітяк О.С.

01.01.2018 –
31.12.2018

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 опорнорухового апарату при фізичних
навантаженнях.
Статті в фаховому наукометричному
виданні, доповіді на фахових науковопрактичних конференціях
Участь у науково-практичних
конференціях, підготовка розділів
колективної монографії «Формування
здорового способу життя студентської
молоді»

2 етап. Констатувальний етап дослідження. Розробка та обґрунтування
моделі (01.01.2019 р. по 31.12.2019)

3

Напрямок 3. Фундаментальна науково-дослідна тема Вплив червоного
шламу на порушення в системі гіпофіз-периферичні ендокринні залози
та шляхи його корекції (0118U003978)
І етап
Розробка моделі та методів експерименту (01.01.18-30.12.18)
ІІ етап
Дослідження структурно-функціонального стану системи гіпофізщитоподібна залоза за умов дії червоного шламу (01.01.19-30.12.19)

4

Керівництво студентською проблемною групою

5

XІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні
проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» (грудень 2018)

6

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Проблеми формування здорового способу життя у студентської
молоді».
Проведення наукових семінарів за науково-дослідними темами кафедри

7

Теоретична модель формування
здорового способу життя студентської
молоді засобами фізичної культури
Звітна документація: участь у
міжнародних та всеукраїнських
конференціях; підготовка розділів
колективної монографії «Формування
здорового способу життя студентської
молоді»; підготовка статей для
фахового видання; підготовка
публікації у зарубіжному виданні;
отримання авторських свідоцтв.
Модель та методи дослідження стану
системи аденогіпофіз-щитоподібна
залоза за умов тривалої дії червоного
шламу.
Публікація статі у фаховому виданні.
Доповіді на науково-практичних
конференціях.
Стан системи аденогіпофіз –
щитоподібна залоза за умов тривалої
дії червоного шламу.
Публікація статей у фахових виданнях.
Доповіді на науково-практичних
конференціях.
Монографія – 1 Ендокринна система:
сучасний погляд і перспективи
досліджень
участь у конференціях, написання
наукових статей
збірник матеріалів конференції

01.01.2019 р. –
31.12.2019

Рожков І.М.,
Чумаченко О.Ю.,
Петренко О.В.

01.01.201830.12.2020

01.01.18-30.12.18
01.01.19-30.12.19

Литвиненко О.М.

Протягом року

Гетманцев С.В.,
викладачі кафедри

грудень 2018 р.

збірник матеріалів конференції

Гетманцев С.В.,
викладачі кафедри

травень 2019 р.

протоколи, доповіді

Рожков І.М.,
Гетманцев С.В.,
Литвиненко О.М.

за планом

