Додаток 1
до наказу від 04.01.2016 р._№1
Інформація
про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі ТМФВ факультету фізичної культури у межах робочого
часу викладачів
№
з/п

Назва
кафедри

Теорії і
методики
фізичного
виховання

1

Теорії і
методики

Тема НДР

Колективна/
індивідуальна

Науковий
керівник /
Виконавець

Результати (захисти
дисертацій, публікації
– кількість, за
жанрами)

Анотований опис отриманих результатів

Психологопедагогічні
основи
оптимізації
навчальновихованого
процесу з
фізичного
виховання в
школі та у
вищому
навчальному
закладі

Колективна

К.п.н.,
професор
Солопчук
М.С.
Виконавці:
Бесарабчук
Г.В., Бабюк
С.М.,
Боднар
А.О.,
Чистякова
М.О.,
Марчук
В.М.,
Марчук
Д.В.,
Погребняк
Т.М.

10 публікацій у
фахових виданнях та
виданнях наукометричних баз, 13
статей – у інших
виданнях

Досліджено загальні закономірності, що
об’єктивно впливають на планування окремих
компонентів здоровязбережувальних технологій
у різних видах оздоровчих занять учнів
загальноосвітніх навчальних закладів;
досліджено стан здоров’я, рівень фізичної
підготовленості та функціонального стану дітей
загальноосвітніх навчальних закладів;
розроблено програму фізичного виховання дітей
шкільного віку із використанням
здоровязбережувальних технологій; вивчено
рівень мотивації школярів до фізкультурнооздоровчих занять; визначено організаційнометодичні умови фізичного виховання дітей
шкільного віку із використанням
здоровязбережувальних технологій і схеми
тижневої оздоровчо-фізкультурної діяльності
школярів

Підготовка
майбутніх

Індивідуальна

к.п.н.,
доцент

Опубліковано 1
стаття у фахових

Досліджено основні напрями фізичної рекреації
в контексті збереження здоров’я молоді,

2

фізичного
виховання

учителів фізичної
культури до
виховання
здорового
способу життя
молодших
школярів на
засадах
гендерного
підходу

Теорії і
методики
фізичного
виховання

«Науковометодичне
обґрунтування
спортивної
підготовки у
гімнастичних
видах»
«Науковометодичне
обґрунтування
спортивної
підготовки у
акробатичних
видах»

3

Теорії і
методики
фізичного
виховання

4

Теорії і
методики
фізичного
виховання

Заікін А.В.

виданнях, 2 статті в
проаналізовано складові дозвілля як засіб
інших виданнях, 1
доручення студентської молоді до оздоровчої
стаття у закордонних діяльності
виданнях та 1 стаття
у збірниках науковометричних баз

Індивідуальна

к.п.н.,
доцент
Бабюк С.М.
/ викладач
Марчук Д.В.

Опубліковано 2 статті
у інших виданнях.

Літературним оглядом встановлено, що підвищення
ефективності процесу навчання техніки сучасних
складних махових вправ не може відбуватися без
точного уявлення про раціональні варіанти техніки
всіх структурних груп махових вправ і їх складових
компонентів.

Індивідуальна

к.п.н.,
доцент
Бабюк С.М.
/
ст..викладач
Марчук
В.М.

Опубліковано 2 статті
у інших виданнях.

Дослідили
параметри
стабільності
техніки
виконання окремих акробатичних вправ та
комбінацій в цілому. Проаналізували сучасні
тенденції розвитку видів спорту зі складною
координаційною структурою.

к.н.ф.в.с.,
ст..викл.
Чистякова
М.О

опубліковано 2 статті
у фахових виданнях і
4 публікації в інших
виданнях.

Розробка структури й змісту тренувального
процесу з урахуванням специфічних проявів
адаптаційних реакцій організму спортсменок
високої кваліфікації, які спеціалізуються у
дзюдо, до навантажень
у різні фази
менструального циклу.

Індивідуальна
Особливості
функціональної й
психологічної
адаптації
спортсменок
високої
кваліфікації до
великих фізичних
навантажень

5

Теорії і
методики
фізичного
виховання

Індивідуальна
Формування
готовності учнів
військових ліцеїв
до служби в армії
засобами
фізичної
культури

д.п.н.,
професор
Арєфьєв
В.Г. /
старший
викладач
Бесарабчук
Г.В.

6

Теорії і
методики
фізичного
виховання

к.п.н.,
доцент
Ушмарова
В.В. /
Викладач
Боднар
А.О.

7

Теорії і
методики
фізичного
виховання

Підготовка
Індивідуальна
майбутніх
учителів
фізичної
культури до
олімпійської
освіти молодших
школярів
ПсихологоІндивідуальна
педагогічні
критерії відбору
для занять
одноборствами

8

Теорії і
методики
фізичного
виховання

«Підвищення
спеціальної
підготовленості
на підставі
аеробних

Індивідуальна

к.пс.н.,
доцент
Курилюк
С.І. /
викладач
Потапчук
С.М.
Проф..
Солопчук
М.С. /
Викладач
Погребняк

опубліковано
6 наукових статей, з
яких 2 статті у
виданні ВАК, з них 1
стаття у виданні
науко-метричних баз
Index Copernicus,
Google Scholar та
CEJSH, 3 статті в
інших виданнях, 1
стаття в
міжнародному
виданні.
опубліковано
7 статей у фахових
виданнях і
2 публікацій в інших
виданнях.

Досліджено проблему формування фізкультурноосвітнього середовища ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою на основі
національно-патріотичного виховання; описано
стан реалізації здоров’язберігаючих освітніх
технологій у фізичному вихованні учнів школи
студентами-практикантами факультету фізичної
культури та роль педагогічного колективу школи
у формуванні навичок здорового способу життя
учнів та ліцеїстів на основі здоров’я
збережувального спрямування фізичної культури

опублікована 1
стаття у
міжнародних
виданнях

Розробка структури й змісту тренувального
процесу з урахуванням специфічних проявів
адаптаційних реакцій організму спортсменок
високої кваліфікації, які спеціалізуються у
тхеквондо ВТФ.

Опубліковано 2
статті у фахових
виданнях і
4 публікації в інших
виданнях.

Удосконалити
програму
підвищення
спеціальної
підготовленості
на
підставі
аеробних можливостей у спортивних танцях

Проведено педагогічний експеримент, щодо
готовності
майбутніх
учителів
фізичної
культури до олімпійської освіти молодших
школярів. Розроблено та апробовано технологію
формування готовності майбутніх учителів
фізичної культури до олімпійської освіти
молодших школярів.

можливостей у
спортивних
танцях»
9

Теорії і
методики
фізичного
виховання

Фізичне
виховання учнів
1-4 класів у
взаємодії школи і
сім’ї

Завідувач кафедри

Т.М.

Індивідуальна

Доц. Бабюк
С.М.

Опубліковано 2 статті
у фахових виданнях і 2
публікації в інших
виданнях.

__________________

Досліджено окремі питання організації взаємодії
школи та сім’ї з питань фізичного виховання учнів 14 класів, з’ясовано сутність взаємодії,
форми
спільної діяльності. Розкрито методику підготовки
педагогів до взаємодії з батьками учнів, методику
домашніх завдань з фізичного виховання для учнів
1-4 класів.

Архипов О.А.

