
План   наукової   роботи   на  2019 – 2020 навчальний  рік 

кафедри теорії та методики фізичної культури 

І  семестр  2019 – 2020 н.р. 

Назва  теми НДР: Організаційно-методичні засади формування здорового 

способу життя студентської молоді засобами фізичної культури 

Реєстраційний  номер: 0118 U003980 

Тип роботи: прикладна 

Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 р. 

№ Керівник та  

виконавці 

Назва  етапу  та  

термін  його 

виконання 

Очікувані 

результати 

Форми  представлення  

результатів 

1 доц.Литвиненко О.М.,  

керівник НДР 

Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

01.09.2019-

31.12.2019 

Розробка теоретичної 

моделі формування 

здорового способу 

життя студентської 

молоді з використанням 

засобів фізичної 

культури на основі 

аналізу результатів 

констатувального етапу 

Наукова стаття у науко 

метричній базі  Scopus 

– 1  ; 

Отримання 

авторського свідоцтва 

– 1. 

 

2 Адаменко О.О. Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

 
1.09.2019 – 

31.12.2019 

Розробка програми 
формувального 
експерименту. Вибір 
експериментальної бази 
дослідження. 

Розподіл студентів 
на експериментальні та 
контрольні групи. 

Експериментальна 
перевірка моделі 
формування здорового 
способу життя 
студентської молоді..  

Створення 
відповідних 
організаційно-
методичних умов у 
процесі реалізації 
підготовки студентської 
молоді до оволодіння 
різними формами і 
засобами  реалізації 
здорового способу 
життя. 

Участь у 
Всеукраїнській 

Участь у міжнародних 
та всеукраїнських 
конференціях; 
підготовка  розділів 
колективної 
монографії 
«Формування 
здорового способу 
життя студентської 
молоді»;  

підготовка публікації у 
зарубіжному виданні;  

отримання авторських 
свідоцтв. 

Звіт за рік 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy4IW_o4zXAhViOJoKHQq3D7gQjBAIKzAB&url=http%3A%2F%2Fen.indexcopernicus.com%2F&usg=AOvVaw0WFcX9NMnmpU-r44ED6YxA


(Міжнародній) науково-
практичній конференції.  

Підготовка наукової 

статті  до публікації у 

зарубіжному виданні 

3 доц. Борецька Н.О. Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

01.09.2019-
31.12.2019 

Розробка методів 
формування здорового 
способу життя 
студентської молоді в 
процесі професійної 
підготовки. Створення 
відповідних 
організаційно-
методичних умов у 
процесі реалізації 
підготовки студентської 
молоді до оволодіння 
різними формами і 
засобами  реалізації 
здорового способу 
життя. 

Наукова стаття у науко 

метричній базі  Scopus 

– 1  ; 

Отримання 

авторського свідоцтва 

– 1. 

 

4 Славітяк О.С. Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

01.09.2019-

31.12.2019 

Розробка алгоритму 

формування здорового 

способу життя засобами 

силового фітнесу. 

наукові статті у 

науково метричних 

виданнях  Index 

Copernicus – 1  ; 

тези доповідей 

міжнародної 

конференції – 1 

тези зі студентами 

яких залучено до НДР 

кафедри –   3 

Назва  теми НДР: Оцінка функціональних можливостей спортсменів в 

циклічних та ігрових видах спорту 

Реєстраційний  номер: 0119U00153 

Тип роботи: фундаментальна 

Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021 р. 

№ Керівник та  

виконавці 

Назва  етапу  та  

термін  його 

виконання 

Очікувані 

результати 

Форми  

представлення  

результатів 

1 Гетманцев С.В., 

канд. біол. наук, 

доцент 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 

01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної 
якості швидкості та її 
складових елементів – 
темпу, часу і швидкості 
одиночного руху, 
частоти рухів - у 

спортсменів в циклічних 
та ігрових видах спорту 
при моделюванні умов 

Стаття в фаховому 

наукометричному 

виданні, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy4IW_o4zXAhViOJoKHQq3D7gQjBAIKzAB&url=http%3A%2F%2Fen.indexcopernicus.com%2F&usg=AOvVaw0WFcX9NMnmpU-r44ED6YxA
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy4IW_o4zXAhViOJoKHQq3D7gQjBAIKzAB&url=http%3A%2F%2Fen.indexcopernicus.com%2F&usg=AOvVaw0WFcX9NMnmpU-r44ED6YxA


тренувальної і 
змагальної діяльності. 

2 Жигадло Г.Б., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 

01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної 

якості швидкості та її 

складових елементів – 

темпу, часу і швидкості 

одиночного руху, 

частоти рухів - у 

спортсменів в циклічних 

та ігрових видах спорту 

при моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Стаття в фаховому 

наукометричному 

виданні, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

3 Кулаков Ю.Є., 

доцент 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 

01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної 

якості швидкості та її 

складових елементів – 

темпу, часу і швидкості 

одиночного руху, 

частоти рухів - у 

спортсменів в циклічних 

та ігрових видах спорту 

при моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Стаття в фаховому 

наукометричному 

виданні, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

4 Вертелецький 

О.І., викладач 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 

01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної 

якості швидкості та її 

складових елементів – 

темпу, часу і швидкості 

одиночного руху, 

частоти рухів - у 

спортсменів в циклічних 

та ігрових видах спорту 

при моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Стаття в фаховому 

наукометричному 

виданні, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

Назва  теми НДР: «Формування громадянської активності студентів університету 

засобами студентського самоврядування» (дисертаційне дослідження) 

Реєстраційний  номер:  

Тип роботи: прикладна 

Термін виконання:  
№ Керівник та  

виконавці 

Назва  етапу  та  

термін  його  

виконання 

Очікувані 

результати 

Форми  

представлення  

результатів 



1 Войчун О.В., 

керівник НДР 

Шикиринська  

О.В. 

Дослідження (опрацю
вання контрольно-
результативного 

блоку) 

01.09.2019-31.12.2019 

Аналіз результатів 
дослідження. 
Опрацювання основних 
принципів, підходів та 
методика здійснення 
експериментальної 
роботи дослідження. 
Розробити методичні 
рекомендації з 
формування 
громадянської 
активності студентів 
університету засобами 
студентського 
самоврядування. 

наукові статті у 

науково метричних 

виданнях  Index 

Copernicus – 1  ; 

тези доповідей 

міжнародної 

конференції – 1 

 

ІІ семестр  2019 – 2020 н.р. 

Назва  теми НДР: Організаційно-методичні засади формування здорового 

способу життя студентської молоді засобами фізичної культури 

Реєстраційний  номер: 0118 U003980 

Тип роботи: прикладна 

Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 р. 

№ Керівник та  

виконавці 

Назва  етапу  та  

термін  його  

виконання 

Очікувані 

результати 

Форми  

представлення  

результатів 

1 Литвиненко О.М. Третій етап. 

Результати 

дослідження 

1.01.2020 – 

30.06.2020 

Проведення  
контрольного зрізу після 
завершення 
формувального етапу 
експерименту.  

Застосування 
комплексу 
діагностичних засобів 
(анкети, тести, 
контрольні роботи). 
Проведення 
спостережень; бесід та 
анкетування студентів та 
викладачів; вивчення та 
аналіз продуктів 
науково-творчої 
діяльності студентів.  

Виявлення рівня 
готовності до 
формування здорового 
способу життя у 
студентів 

Отримання 

авторського свідоцтва; 

Участь у 

всеукраїнських 

конференціях; 

Публікація статей за 

участю студентів – 5; 

Стаття у фаховому 

виданні. 
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експериментальних та 
контрольних груп. 
Порівняльний аналіз 
результатів 
експерименту. 

     Розробка методичних 

рекомендацій з 

формування здорового 

способу життя 

студентської молоді. 

 

2 Адаменко О.О. Третій етап. 

Результати 

дослідження 

1.01.2020 – 

30.06.2020 

Проведення  
контрольного зрізу після 
завершення 
формувального етапу 
експерименту.  

Застосування 
комплексу 
діагностичних засобів 
(анкети, тести, 
контрольні роботи). 
Проведення 
спостережень; бесід та 
анкетування студентів та 
викладачів; вивчення та 
аналіз продуктів 
науково-творчої 
діяльності студентів.  

Виявлення рівня 
готовності до 
формування здорового 
способу життя у 
студентів 
експериментальних та 
контрольних груп. 
Порівняльний аналіз 
результатів 
експерименту. 

     Розробка методичних 

рекомендацій з 

формування здорового 

способу життя 

студентської молоді. 

 

Участь у міжнародних 
та всеукраїнських 
конференціях; 
підготовка  розділів 
колективної 
монографії 
«Формування 
здорового способу 
життя студентської 
молоді»; 

Стаття у фаховому 

виданні Категорії Б 

3 Борецька Н.О. Третій етап. Проведення  Отримання 



Результати 

дослідження 

1.01.2020 – 

30.06.2020 

контрольного зрізу після 
завершення 
формувального етапу 
експерименту.  

Застосування 
комплексу 
діагностичних засобів 
(анкети, тести, 
контрольні роботи). 
Проведення 
спостережень; бесід та 
анкетування студентів та 
викладачів; вивчення та 
аналіз продуктів 
науково-творчої 
діяльності студентів.  

Виявлення рівня 
готовності до 
формування здорового 
способу життя у 
студентів 
експериментальних та 
контрольних груп. 
Порівняльний аналіз 
результатів 
експерименту. 

     Розробка методичних 

рекомендацій з 

формування здорового 

способу життя 

студентської молоді. 

авторського свідоцтва; 

Участь у 

всеукраїнських 

конференціях; 

Публікація статей за 

участю студентів – 5; 

Стаття у фаховому 

виданні. 

4 Славітяк О.С. Третій етап. 

Результати 

дослідження 

1.01.2020 – 

30.06.2020 

Моделювання системи 

тренувальної діяльності 

студентів на 

покращення здорового 

способу життя засобами 

силового фітнесу.  

наукові статті у 

науково метричних 

виданнях  Web of 

Science  – 1  ; 

тези доповідей 

міжнародної 

конференції – 1 

тези зі студентами 

яких залучено до НДР 

кафедри –   3 

Назва  теми НДР: Оцінка функціональних можливостей спортсменів в 

циклічних та ігрових видах спорту 

Реєстраційний  номер: 0119U00153 

Тип роботи: фундаментальна 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy4IW_o4zXAhViOJoKHQq3D7gQjBAIKzAB&url=http%3A%2F%2Fen.indexcopernicus.com%2F&usg=AOvVaw0WFcX9NMnmpU-r44ED6YxA


Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021 р. 

№ Керівник та  

виконавці 

Назва  етапу  та  

термін  його  

виконання 

Очікувані 

результати 

Форми  

представлення  

результатів 

1 Гетманцев С. 

В., канд. біол. 

наук, доцент 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 

1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 

якостей витривалості та 

координованості рухів у 

спортсменів в циклічних 

та ігрових видах спорту 

при моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Статті у фахових 

наукометричних 

виданнях, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

Науковий звіт по темі. 

2 Жигадло Г.Б., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 

1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 

якостей витривалості та 

координованості рухів у 

спортсменів в ігрових 

видах спорту при 

моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Статті у фахових 

наукометричних 

виданнях, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

Науковий звіт по темі. 

3 Кулаков Ю.Є., 

доцент 
Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 

1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 

якостей витривалості та 

координованості рухів у 

спортсменів в ігрових 

видах спорту при 

моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Статті у фахових 

наукометричних 

виданнях, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

Науковий звіт по темі. 

4 Вертелецький 

О.І., викладач 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 

1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 

якостей витривалості та 

координованості рухів у 

спортсменів в ігрових 

видах спорту при 

моделюванні умов 

тренувальної і 

змагальної діяльності. 

Статті у фахових 

наукометричних 

виданнях, доповіді на 

фахових науково-

практичних 

конференціях. 

Науковий звіт по темі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Науково - практичні конференції  кафедри ТМФК  

факультету фізичної культури та спорту 

 в 2019 - 2020 навчальному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                  О.М. Литвиненко 

 

Назва 

конференції 

семінару 

Дата 

проведення 

Місце проведення Кількість 

учасників 

кафедри 

Кількість 

студентів 

Статус 

(міжнаро

дна, 

всеукраїнська

…) 

Викладацька, 

студентська 

Всеукраїнські конференції 

Проблеми 

формування 

здорового 

способу 

життя у 

студентської 

молоді  

 15 – 16 

травня 

2020 р. 

МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського  

факультет фізичної 

культури та спорту 

кафедра ТМФК (НК 

1, ауд. 124)  

8 70 

ХІV 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

студентська 

 Медико-

біологічні 

проблеми 

фізичної 

культури, 

спорту та 

здоров’я 

людини 

20-21 грудня 

2019 р. 

МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського  

факультет фізичної 

культури та спорту 

кафедра ТМФК        

(НК 1, ауд. 124)  

8 10 

XIX 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція з 

міжнародною 

участю 

викладацька 


