ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 2015 р.
1. Робота над держбюджетною, госпрозрахунковою темою.
На кафедрі не проводиться робота з розробки наукових держбюджетних чи
госпрозрахункових тем.
1.1. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня.
1.2. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки із зазначенням підприємств і
організацій, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути
зацікавлені у їх використанні.
Протягом 2015 р. науково-педагогічні працівники кафедри, в межах робочого часу згідно
Тематичного плану НДР кафедри на 2015 р., проводили наукові дослідження в рамках 1
колективної та 9 індивідуальних наукових тем.
Протягом 2015 р. проводилися дослідження в рамках колективної теми «Психологопедагогічні основи оптимізації навчально-вихованого процесу з фізичного виховання в школі та у
вищому навчальному закладі», яка зареєстрована в УкрІНТЕІ (м. Київ) (Реєстраційна картка №
0113 U 004342), термін виконання теми: з 05.2013 р. до 05.2018 р. Також на кафедрі протягом
року науково-педагогічними працівниками проводилися наукові дослідження за індивідуальними
науковими темами.
Виконавець:
науковий керівник
Затверджена колективна тема УкрІНТЕІ (м. Київ)
Солопчук М.С.
Бесарабчук Г.В.
Бабюк С.М.
«Психолого-педагогічні основи оптимізації навчальноЗаікін А.В.
вихованого процесу з фізичного виховання в школі та у вищому
Погребняк Т.М.
навчальному закладі»
Марчук В.М.
Марчук Д.М.
Боднар А.О.
Чистякова М.О.
Затверджена по факультету фізичної культури
Науково-методичні основи фізичного виховання учнів
загальноосвітньої школи в умовах реформування змісту
Солопчук М.С.
загальної середньої освіти
Фізичне виховання дітей 1-4 класів у взаємодії
Бабюк С.М.
загальноосвітньої школи та сім’ї
Формування професійної підготовленості майбутніх учителів
фізичної культури до виховних заходів молодших школярів на
Заікін А.В.
засадах гендерного підходу
Погребняк Т.М.
Підвищення спеціальної підготовленості на підставі аеробних
Керівник:
можливостей у спортивних танцях
Бабюк С.М.
Марчук Д.В.
Науково-методичне обґрунтування спортивної підготовки у
Керівник:
акробатичних видах
Бабюк С.М.
Марчук В.М.
Науково-методичне обґрунтування спортивної підготовки у
Керівник:
гімнастичних видах
Бабюк С.М.
Бесарабчук Г.В.
Формування готовності учнів військових ліцеїв до служби в
к.п.н., професор
армії засобами фізичної культури
Ареф`єв В.Г.
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до
Боднар А.О.
олімпійської освіти молодших школярів
Побудова тренувального процесу, спрямованого на підвищення
спеціальної роботоздатності спортсменок високої кваліфікації,
Чистякова М.О.
які спеціалізуються у дзюдо
Назва теми

Організаціязамовник

Колективна тема

Індивідуальний
виконавець
Індивідуальний
виконавець
Індивідуальний
виконавець
Індивідуальний
виконавець
Індивідуальний
виконавець
Індивідуальний
виконавець
Індивідуальні
виконавці
Індивідуальний
виконавець
Індивідуальний
виконавець
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Проводилася 9 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю та
регіональні конференції, де висвітлювалися результати наукових досліджень студентів,
магістрантів та аспірантів, науково-педагогічних працівників, здійснювався випуск наукових
збірників та навчально-методичних праць.
2. Отримання гранту.
3. Описи найбільш ефективних наукових і науково-методичних розробок,
впроваджених у 2015 р.
Розробки,які впроваджено у 2015 році за межами університету
науково-педагогічним працівником кафедри теорії і методики фізичного виховання
Боднар Аліни Олександрівни
№

Назва та автори
розробки

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

Дата акту
впровадженн
я

Дисертаційне
дослідження
«Підготовка
майбутніх
учителів
фізичної
культури до
олімпійської
освіти
молодших
школярів»

Запропонована автором
технологія формування
готовності майбутніх учителів
фізичної культури до
олімпійської освіти молодших
школярів виявилась
ефективною у підвищенні
мотивації та покращенні рівня
знань студентів у галузі
олімпійської освіти,
вдосконаленні системи умінь і
навичок реалізовувати
олімпійську освіту в
навчально-виховному процесі,
формуванні педагогічної
рефлексії. Продуктивні ідеї,
теоретичне та практичне
обґрунтування проблеми
дослідження дозволило більш
повно та системно осягнути
актуальні проблеми
підготовки майбутніх
фахівців з фізичного
виховання.
Запропонована автором
науково обґрунтована
технологія формування
готовності майбутніх учителів
фізичної культури до
олімпійської освіти молодших
школярів виявилася
ефективною у формуванні
мотивів навчальної діяльності
спрямованих на засвоєння
системи знань з олімпійської
освіти, системи умінь і
навичок реалізовувати
олімпійську освіту в
навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних
закладів та педагогічної
рефлексії.

Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка

11.09.2015

Тернопільський
національний
педагогічний
університет імені
Володимира
Гнатюка

17.09.2015

Упровадження теоретичних і
практичних матеріалів
дисертаційної роботи
Боднар А. О. до навчально-

Чернівецький
національний
університет імені

30.10.2015

Дисертаційне
дослідження
«Підготовка
майбутніх
учителів
фізичної
культури до
олімпійської
освіти
молодших
школярів»

Дисертаційне
дослідження
«Підготовка
майбутніх

Практичні результати,
які отримано
ВНЗ/науковою
установою від
впровадження
(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)
Кількісний та якісний
аналіз результатів
дисертаційного
дослідження
А. О. Боднар виявив
позитивну динаміку
рівнів сформованості
готовності майбутніх
учителів фізичної
культури до
олімпійської освіти
молодших школярів,
що підтверджує
ефективність
запропонованих
організаційнопедагогічних умов.

Впровадження
результатів
дисертаційного
дослідження
Боднар А. О. сприяло
поглибленню знань
студентів щодо
реалізації олімпійської
освіти в професійній
діяльності та більш
ґрунтовній підготовці
майбутніх фахівців.
Висловлюємо
репеконання щодо
високої теоретичної та
практичної значущості
проведеного
дослідження, а також
щодо доцільності його
подальшого
запровадження.
Кількісний та якісний
аналіз отриманих
результатів виявив
позитивну динаміку
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учителів
фізичної
культури до
олімпійської
освіти
молодших
школярів»

виховного процесу фахівців з
фізичного виховання сприяло
формуванню науковопедагогічної компетентності
студентів, їх обізнаності щодо
реалізації олімпійської освіти
молодших школярів в
навчально-виховний процес
початкової школи, а також
формуванню мотивів
навчальної діяльності,
спрямованих на засвоєння
знань в галузі олімпійської
освіти.

Юрія Федьковича

Дисертаційне
дослідження
«Підготовка
майбутніх
учителів
фізичної
культури до
олімпійської
освіти
молодших
школярів»

Матеріали, основні
положення та висновки
дослідження апробовано під
час лекційних та практичних
занять з таких дисциплін:
«Вступ до спеціальності»,
«Історія фізичної культури»,
«Методика викладання
рухливих ігор і забав»,
«Валеологія», під час
проходження виробничої
практики у загальноосвітніх
навчальних закладах та у
процесі науково-методичної
діяльності зі студентами
спеціальності 017 «Фізична
культура і спорт», освітньокваліфікаційного рівня
бакалавр. Для поглибленого
вивчення майбутніми
учителями фізичної культури
теоретичних і практичних
знань з олімпійської освіти та
формування у них умінь і
навичок планувати,
організовувати і здійснювати
олімпійську освіту молодших
школярів в навчальний процес
було впроваджено спецкурс
«Олімпійська освіта
молодших школярів».

Харківського
національного
педагогічного
університету імені
Г. С. Сковороди

20.10.2015

рівнів сформованості
готовності майбутніх
учителів фізичної
культури до
олімпійської освіти
молодших школярів,
що підтверджує
ефективність
запропонованої
науково обґрунтованої
технології.
Результати
впровадження
обговорювались на
засіданнях і
методичних семінарах
кафедри теорії і
методики фізичного
виховання, були
схвалені та визнані
викладачами як такі,
що є доцільними для
використання у
професійній підготові
майбутніх учителів
фізичної культури.
Отримано позитивні
результати у рівнях
сформованості
готовності майбутніх
учителів фізичної
культури до
олімпійської освіти
молодших школярів
завдяки реалізації
технології, а саме:
зросла мотивація
студентів до реалізації
олімпійської освіти
молодших школярів,
сформована система
знань, умінь і навичок
реалізовувати
олімпійську освіту в
навчально-виховному
процесі
загальноосвітніх
навчальних закладів.

4. Захист дисертацій, наукове керівництво науково-педагогічними працівниками
успішно захищених дисертацій.
9 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 70.052.05 у Хмельницькому
національному університеті успішно відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної
освіти аспірантки кафедри Гук Світлани Володимирівни на тему «Професійна підготовка
фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії».
5. Рецензування, опонування дисертацій, відгуки.
К.п.н., професор Солопчук М.С. - відгуки на автореферати дисертацій:
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 Галан Я.П. «Корекція психофізичного стану школярів 13-14 років засобами спортивного
орієнтування»;
 Мельник А.О. «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до
позакласної роботи у початковій школі».
Участь в обговоренні дисертації:
Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь 26 червня 2015 р. в обговоренні
кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю
13.00.04. – теорія і методика професійної освіти аспірантки кафедри Гук Світлани Володимирівни
на тему «Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої
Британії».
6. Рецензування наукової продукції:
к.п.н., професор Солопчук М.С. - рецензування навчально-методичних посібників,
підручників:
- Шишкін О.П., Райтаровська І.В. «Можливості людини у водному середовищі в умовах
надмірних навантажень», методичний посібник;
- Мазур В.Й., Гуска М.Б. «Спортивна боротьба», методичний посібник.
7. Участь у спеціалізованих вчених радах.
8. Редагування наукової продукції. Членство в редколегіях:
К.п.н., професор Солопчук М.С. - Відповідальний редактор:
- фахових збірників:
- Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –
Випуск 8. – 424 с., фахове видання ВАК України, зареєстроване у науково-метричних базах
Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH (Польща).
- не фахових збірників:
- Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури /
[редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред) та ін]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 7. – 156 с.
- Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – 208 с.
- Спільний українсько-молдавський міжнародний збірник наукових праць «Сучасні
проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение
«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» ; [ред-кол.: М.С.
Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 6. – 206 с.
Бесарабчук Г. В. - відповідальний секретар
- фахових збірників:
- Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –
Випуск 8. – 424 с., фахове видання ВАК України, зареєстроване у науково-метричних базах
Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH (Польща).
- не фахових збірників:
- Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури /
[редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред) та ін]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 7. – 156 с.
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- Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – 208 с.
- Спільний українсько-молдавський міжнародний збірник наукових праць «Сучасні
проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение
«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» ; [ред-кол.: М.С.
Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 6. – 206 с.
Солопчук М.С., Бесарабчук Г. В. - членство в редколегіях:
- журнали, нефахові збірники:
- Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:
збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х
томах. - Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. - Вип. 14. –
Т.2.
Бесарабчук Г. В.:
1. У 2015 р. був членом редакційної колегії у збірнику наукових праць молодих вчених
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –
Випуск 6.
2. У 2015 р. був членом редакційної колегії у збірнику наукових праць студентів і
магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
2015. – Випуск 9.
к.п.н., доценти Заікін А. В., Бабюк С.М., к.н.ф.в.с., ст..викладач Чистякова М.О. - членство в
редколегіях:
журнали, фахові збірники:
- Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –
Випуск 8. – 424 с., фахове видання ВАК України, зареєстроване у науково-метричних базах
Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH (Польща).
 журнали, нефахові збірники:
К.п.н., доценти Заікін А. В., Бабюк С.М.
- Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури /
[редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред) та ін]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 7. – 156 с.
- Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – 208 с.
- Спільний українсько-молдавський міжнародний збірник наукових праць «Сучасні
проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение
«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» ; [ред-кол.: М.С.
Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 6. – 206 с.
9. Керівництво і участь у роботі наукових центрів і лабораторій. Керівництво і участь
у роботі наукової школи.
Керівництво науковою лабораторією:
Протягом 2015 року завідувачем кафедри, деканом, к.п.н., професором Солопчуком М.С.
(до 1 вересня 2015 р.) організовувалася робота галузевої науково-дослідної лабораторії «Теорії і
методики фізичного виховання та спортивного тренування», де проводились дослідження по
реалізації комплексної теми «Науково-методичні основи фізичного виховання учнів
загальноосвітньої школи в умовах реформування змісту загальної середньої освіти», яка
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розроблялася спільно з представниками лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем
виховання НАПН України.
Участь у роботі наукових центрів і лабораторій:
- Заікін А.В., Бабюк С.М., Бесарабчук Г.В., у 2015 р. працювали на посадах старшого
наукового співробітника (на громадських засадах), Боднар А.О., Одайник В.В. молодшого
наукового співробітника (на громадських засадах) галузевої науково-дослідної лабораторії
«Теорії і методики фізичного виховання та спортивного тренування», де проводились
дослідження по реалізації комплексної теми «Науково-методичні основи фізичного виховання
учнів загальноосвітньої школи в умовах реформування змісту загальної середньої освіти», яка
розроблялася спільно з представниками лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем
виховання НАПН України.
10. Список публікацій членів кафедр.
- монографії - не друкувалися.
- підручники - не друкувалися.
- навчальні посібники, рекомендовані вченою радою університету
- брошура, програма конференції:
- Бесарабчук Г.В. Програма ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами
освіти», 2-3 жовтня 2015 р. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2015. – 16 с. - 0,87 ум.др.арк.
— електронні підручники чи посібники 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наукові статті:
Статті у фахових виданнях:
Боднар А. О. Технологія формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до
олімпійської освіти молодших школярів / А.О. Боднар // Науковий вісник Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр.
– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2015. – Вип.
766. – С. 32-41. - 0,4 ум.др.арк.
Боднар А. О. Структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської
освіти молодших школярів / А.О. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр. – Чернівці:
Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 767. – С. 53-61. - 0,4 ум.др.арк.
Боднар А. О. Аналіз рівня сформованості олімпійської освіти у студентів фізкультурних
факультетів Вищих навчальних закладів / А.О. Боднар // Сучасні інформаційні технології
та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми : зб. наук. пр. — Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. — Вип. 42. — С.
282-285. - 0,4 ум.др.арк.
Боднар А. О. Використання засобів масової інформації як способу організації олімпійської
освіти / А.О. Боднар // Вісник Черкаського університету - Науковий журнал. – Серія :
Педагогічні науки. – Черкаси : вид. від. Черкаського національного ун-ту ім.
Б. Хмельницького. – 2015. – № 23 (356). – С. 18-27. - 0,51 ум.др.арк.
Солопчук М.С. Заікін А.В., Воронецький В.Б., Солопчук Д.М. Спортивні здобутки
спортсменів університету у 2014 році: досягнення, підсумки, проблеми. Освіта, наука і
культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2015. –
Т.21: Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – С.582-608. - 1,89
ум.др.арк.
Солопчук М.С. Бесарабчук Г.В., Солопчук Д.М. VIII Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентів та
учнівської молоді засобами освіти» // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник
наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2015. – Т.21: Присвячено 200-річчю від
дня народження Тараса Шевченка. – С.608-617. - 0,64 ум.др.арк.
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7. Солопчук М.С. Леонід Дмитрович Гурман // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник
наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2015. – Т.21: Присвячено 200-річчю від
дня народження Тараса Шевченка. – С.444-448. - 0,26 ум.др.арк.
 статті в інших наукових виданнях:
1. Бесарабчук Г.В. Стан реалізації здоров’язберігаючих освітніх технологій у фізичному
вихованні учнів школи студентами-практикантами факультету фізичної культури /
Бесарабчук Г.В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів,
докторантів і аспірантів : у 3-х томах. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 2. – С. 97-99. - 0,38
ум.др.арк.
2. Бесарабчук Г.В. Роль педагогічного колективу школи у формуванні навичок здорового
способу життя учнів на основі здоров’язбережувального спрямування фізичної культури
/ Бесарабчук Г.В. Горгулько А. О. // Формування здорового способу життя студентської
та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / [ред-кол.: М.С.
Солопчука (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С. 26-30. - 0,29
ум.др.арк.
3. Бесарабчук Г.В. Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у фізичному
вихованні учнів загальноосвітньої школи / Бесарабчук Г.В. // Збірник матеріалів
наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / [ред-кол.: М. С.
Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 7. – С. 18-23. - 0,35
ум.др.арк.
4. Бабюк С.М. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до
використання засобів оздоровчої спрямованості / С.М. Бабюк // Формування здорового
способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. наук. праць /
[редкол. : М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 19-22. 0,23 ум.др.арк.
5. Бабюк С.М. Форми організації здорового способу життя з дітьми молодшого шкільного
віку / С.М. Бабюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і
аспірантів : вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т
імені Івана Огієнка, 2015. – Т.2. – С.96-97. - 0,2 ум.др.арк.
6. Боднар А.О. Вивчення ставлення студентів вищих навчальних закладів до власного
здоров’я та оздоровчих занять фізичними вправами / А.О. Боднар, Д.М. Солопчук //
Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами
освіти: збірник наукових праць / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред) та ін.]. –
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5.
– С. 159-162. - 0,2 ум.др.арк.
7. Боднар А.О. Кроссфіт як новий напрямок фітнес-індустрії / А.О. Боднар, Д.М. Солопчук
// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:
збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.
– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 2. – С. 99-101. - 0,3 ум.др.арк.
8. Марчук Д.В. Засоби і методи фізичної підготовки юних гімнастів з урахування їх вікових
особливостей / Д.В. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. –
Вип. 14. – С. 120-121. – 0,25 ум.др.арк.
9. Марчук Д.В. Особливості методики фізичної реабілітації при дитячому церебральному
паралічі / Д.В. Марчук, В.М. Марчук // Формування здорового способу життя
студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць. –
Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 120-127. – 0,46
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ум.др.арк.
10. Марчук В.М. Акробатична підготовка в навчально-тренувальному процесі волейболістів
/ Марчук В.М. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 14. –
С. 118-120. - 0,38 ум.др.арк.
11. Погребняк Т.М. Використання музики на уроках фізичної культури як засіб підвищення
якості навчального процесу / Погребняк Т.М. // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І.
Огієнка, 2015. – Вип. 14. – С. 31-38.- 0,38 ум.др.арк.
12. Погребняк Т.М. Організаційні основи фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних
навчальних закладах / Погребняк Т.М. // Формування здорового способу життя
студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць. –
Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 139-144. - 0,25
ум.др.арк.
13. Погребняк Т.М. Визначення рівня готовності до професійної діяльності майбутніх
фахівців з фізичної культури / Погребняк Т.М. // Формування здорового способу життя
студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць. –
Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 135-139. - 0,29
ум.др.арк.
14. Чистякова М.О. Психофізіологічні особливості спортсменок, які спеціалізуються у
дзюдо / М.О. Чистякова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. –
Вип. 14. – С. 132–133. - 0,25 ум.др.арк.
15. Чистякова М.О. Жіноче дзюдо у програмі Олімпійських ігор / М.О. Чистякова, О.П.
Шишкін // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 14. – С. 131132 - 0,25 ум.др.арк.
16. Чистякова М.О. Влияние физических нагрузок на организм женщины / М.О. Чистякова,
О.П. Шишкін // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді
засобами освіти : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім.
І.Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 186-190. - 0,29 ум.др.арк.
17. Солопчук М.С. Основні напрями фізичної рекреації в контексті збереження здоров’я
молоді / Солопчук М.С., Заікін А.В. // Формування здорового способу життя
студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник наукових праць / [редкол.:
М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. – С.162-167 - 0,35
ум.др.арк.
18. Солопчук М.С. Кубок Вела Баркера – приз джентльмену Олімпійського рингу / М.С.
Солопчук, О.П. Шишкін, Д.М. Солопчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової
конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. –
Т.2. – С.124-127. - 0,55 ум.др.арк.
19. Заікін А.В. Дозвілля як засіб доручення студентської молоді до оздоровчої діяльності /
Заікін А.В., Судак Н.І // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції
викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т.2. –
С.107-109 - 0,26 ум.др.арк.
— статті, опубліковані у закордонних наукових виданнях:
1.
Бесарабчук Г. В. Оздоровче спрямування фізичного виховання школярів в умовах
реформування загальноосвітнього навчального закладу / Г. В. Бесарабчук // Спільний українськомолдавський міжнародний збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини». - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный университет
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имени Т. Г. Шевченко» ; [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський :
ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – Випуск 6. – С. 12-22. - 0,64 ум.др.арк.
2.
Потапчук С.М. Критерії відбору для занять спортивними єдиноборствами / С.М.
Потапчук // Спільне українсько-молдавське міжнародне видання: збірник наукових праць
«Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини». – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2015. – Вип. 6. – С. 122–128. - 0,41 ум.др.арк.
3.
Чистякова М.О. Особенности адаптации организма спортсменок к нагрузкам в спорте /
Чистякова М.О. // Спільне українсько-молдавське міжнародне видання : збірник наукових праць
«Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини». – Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2015. – Вип. 6. – С. 185–190. - 0,35 ум.др.арк.
4.
Солопчук М.С. Спортивні здобутки студентів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка у 2014 році / М.С. Солопчук, А.В. Заікін, В.Б. Воронецький, Д.М.
Солопчук // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я
молоді» / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Государственное
учебное заведение «Преднистровский государтвенный університет шимени Т.Г. Шевченка
[редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред. та ін.)] – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»,
2015. Випуск 6. – С.145-156 - 0,52 ум.др.арк.
- статті у виданнях, які входять до науково-метричних баз Google Scholar, Index, CEJSH
Copernicus (Польща) та інших:
- Бабюк С.М. Формування інтересу до фізичної культури у молодших школярів шляхом
використання нетрадиційних технологій / С.М. Бабюк // Вісник Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 62–69. 0,47 ум.др.арк.
- Бабюк С.М. Фізична культура як засіб корекції неврологічних порушень у розвитку дітей
першого року життя / С.М. Бабюк // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць.
– Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 220–226. - 0,84
ум.др.арк.
- Бесарабчук Г.В. Формування фізкультурно-освітнього середовища ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою на основі національно-патріотичного виховання / Г.В.
Бесарабчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / [ред-кол.: М.С. Солопчук (відп.
ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 8. – С 75-83. - 0,52 ум.др.арк.
- Боднар А. О. Анализ теоретической подготовки будущих учителей физической культуры
по олимпийскому образованию / А.О. Боднар // Физическое воспитание студентов. –
ХПНУ, 2015. – № 6. – С. 10-16. - 0,51 ум.др.арк.
- Боднар А. О. Проблема підготовки фахівців з олімпійської освіти крізь призму сучасних
концептуальних підходів / А.О. Боднар // Вісник Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорті здоров’я людини / [редкол.: М.
С. Солопчук (відп. ред.)та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. — Випуск 8. – С. 327-335. - 0,6
ум.др.арк.
- Боднар А. О. Оновлення змісту навчальних дисциплін в процесі підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів / А.О. Боднар //
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. - Суми :
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. - № 7 (51). – С. 105-112. - 0,51 ум.др.арк.
- Чистякова М.О. Азіатські ігри: історія розвитку / М.О. Чистякова, О.П. Шишкін // Вісник
Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 391–398.- 0,41 ум.др.арк.
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-

Чистякова М.О. Побудова тренувального процесу в базовому мезоциклі підготовчого періоду
спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо / М.О. Чистякова, Л.Г. Шахліна
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 4. – С.78 –81. - 0,5 ум.др.арк.
Zaikin A.V. The competence of the physical education teacher concerning gender approach in the
process of teaching. / Zaikin A.V., Shenknekht N.M. // Вісник Кам’янець-Подільського
національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –
Вип. 8. – С. 51–55. - 0,29 ум.др.арк.
Статті, прийняті редакцією до друку:
1. Марчук Д.В. Організація і зміст рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у
загальноосвітніх навчальних закладах / Д.В. Марчук // Збірник наукових праць молодих
вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2015. – Вип.6 . - 0,38 ум.др.арк.
2. Погребняк Т.М. Соціально-культурні аспекти оздоровчо-рекреаційної діяльності дорослого
населення / Т.М. Погребняк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.6 . 0,25 ум.др.арк.

11. Участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів.
- всі викладачі кафедри брали участь у роботі 9 Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та
учнівської молоді засобами освіти» 2-3 жовтня 2015 р.
- всі викладачі кафедри брали участь у роботі звітної наукової конференції викладачів,
докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
березень 2015 р.
- Боднар А. О., Погребняк Т.М., Марчук Д.В. – VII наукова конференція молодих
вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 29-30 жовтня
2015 р.
12. Досягнення викладачів у наукових конкурсах.
13. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених:
— залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи:
Кількість

Кількість залучених студентів

Проблемні групи

4

26

Науково-дослідні лабораторії

1

30

Студентські наукові товариства
Солопчук
М.С.,
Бесарабчук Г.В.,
Солопчук
Д.М.,
Боднар А.О.
Чистякова М.О.
Бабюк С.М.

«Виховання стійкого інтересу до занять
фізичною культурою в учнів загальноосвітніх
шкіл»

14

«Особливості функціональної та психологічної
адаптації спортсмена до фізичних навантажень»

5

«Фізичне виховання дітей 1-4 класів у взаємодії
загальноосвітньої школи
та сім’ї»

7

2 і 4 вівторок
місяця – 15.0016.00
2 і 4 вівторок
місяця – 15.0016.00
2 і 4 вівторок
місяця – 15.0016.00

— участь (кількість студентів), залучених до виконання наукових госпдоговірних /
держбюджетних тем;
— залучення студентів до розробки міжнародних проектів;
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— проведення на базі університету, факультету, кафедри, лабораторії студентських
наукових конференцій та семінарів;
На факультеті фізичної культури 22 квітня 2015 р. в рамках наукової конференції
студентів і магістрантів К-ПНУ імені Івана Огієнка в головному корпусі університету
проводилося робота секції «Фізичного виховання, спорту і здоров’я людини». В рамках роботи
секції працювали такі підсекції:
- Підсекція «Методики фізичного виховання різних груп населення» в аудиторії 105;
- Підсекція «Оптимізації процесу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів з видів
спорту» в аудиторії 216;
- Підсекція «Медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації» в
аудиторії 219;
- Підсекція «Фізичне виховання різних верств населення» в аудиторії 217.
Керував роботою секції Солопчук М.С., кандидат педагогічних наук, професор, декан
факультету. Секретарем секції був: Бесарабчук Г.В., старший викладач, заступник декана з
наукової роботи та інформатизації навчального процесу.
До керівництва підсекціями було залучено провідних молодих науковців кафедри:
- Підсекція «Методики фізичного виховання різних груп населення» працювала в аудиторії
105 головного корпусу університету. Керівник: Чистякова М. О., кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, старший викладач.
В програму конференції було заявлено 10 доповідей студентів факультету фізичної
культури керівниками яких були викладачі кафедри. По завершенню роботи підсекцій президією
було визначено кращі доповіді та розподілі місця між учасниками конференції. 23 квітня 2015 р. в
аудиторії 216 головного корпусу університету о 15.00 було проведено нагородження означених
студентів Грамотами ректора університету та вручені символічні призи.
Доповіді студентів від кафедри:
- Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів.
Крамар Н. В., студентка 4 курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник: Боднар А. О., викладач
- Вплив різних режимів використання ігрових засобів на розвиток динамічної рівноваги учнів
2-4 класів.
Рогович А. І., студентка 5 курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник: Солопчук М. С., кандидат педагогічних наук, професор
- Аналіз змін показників рівня фізичної підготовленості у студентів вищих навчальних
закладів.
Романенко Р. В., студент 5 курсу факультету фізичної культури Науковий керівник:
Солопчук М. С., кандидат педагогічних наук, професор
- Особливості занять аеробікою з дівчатами старших класів.
Войціцька К.В., студентка 5 курсу факультету фізичної культури Науковий керівник:
Заікін А.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Принципи самостійних занять фізичною культурою учнів середнього шкільного віку.
Судак Н.І., студентка 5 курсу факультету фізичної культури Науковий керівник:
Заікін А.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у фізичному вихованні учнів
загальноосвітньої школи.
Горгулько А.О., студентка 2 курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник: Бесарабчук Г.В., старший викладач
- Особливості розвитку швидкісно-силових здібностей у юнаків 14-15 років, що займаються
велосипедним спортом на початковому етапі підготовки.
Федорук І.А., магістрант факультету фізичної культури Науковий керівник: Заікін
А.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Аналіз стану формування культури здорового способу життя у студентів спеціальної
медичної групи.
Крушинська Т. В., студентка 5 курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник: Боднар А. О., викладач
- Вплив ЛФК на осіб похилого віку в системі реабілітації.
Матвеєва А.В., студентка 5 курсу факультету фізичної культури
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Науковий керівник: Заікін А.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання.
Мерзлякова А.В., магістрант факультету фізичної культури
Науковий керівник: Заікін А.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Статті студентів конференції були подані до друку в Збірниках студентів і магістрантів
університету та факультету фізичної культури.
— кількість студентських публікацій: спільно з викладачами - 1
1. Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у фізичному вихованні учнів
загальноосвітньої школи / А. О. Горгулько, Г. В. Бесарабчук // збірник матеріалів наукових
досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / [ред-кол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. –
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
2015. – Випуск 7. – С. 18-23 – 0,35 ум.др.арк.;
одноосібні публікації студентів :
Статті від кафедри в Збірнику матеріалів наукових досліджень студентів та
магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Випуск 9.:
1. Романенко Р.В. студент 5 курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник – Солопчук М.С., к.п.н., професор
Аналіз змін показників рівня фізичної підготовленості у студентів вищих навчальних
закладів
2. Т. В. Крушинська, студентка 5 курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник – А. О. Боднар, викладач
Аналіз стану формування культури здорового способу життя у студентів спеціальної
медичної групи
3. Н. І. Судак, студентка 5-го курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник – А.В. Заікін, кандидат педагогічних наук, доцент
Принципи самостійних занять фізичною культурою учнів середнього шкільного віку
4. І. А. Федорук, магістрант факультету фізичної культури
Науковий керівник – А.В. Заікін, кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості розвитку швидкісно-силових здібностей у юнаків 14-15 років, що займаються
велосипедним спортом на початковому етапі підготовки
-

Статті від кафедри в Збірнику матеріалів наукових досліджень студентів та
магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Факультет фізичної культури:
1. О. Пиндик, студентка 5-го курсу факультету фізичної культури
Дослідження факторів, які впливають на процес виховання здорового способу життя
особистості дитини
Науковий керівник — Бабюк С.М., к.п.н., доцент
2. К.В. Войціцька, студентка 5-го курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник — А.В. Заікін, кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості занять аеробікою з дівчатами старших класів
3. А.В. Матвеєва, студентка 5-го курсу факультету фізичної культури
Науковий керівник — А.В. Заікін, кандидат педагогічних наук, доцент
Вплив ЛФК на осіб похилого віку в системі реабілітації
4. А.В. Мерзлякова, магістрант факультету фізичної культури
Науковий керівник – А.В. Заікін, кандидат педагогічних наук, доцент
Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
— назви університетських студентських збірників;
1. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури. –
Випуск 7.
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2. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 9.
— участь (кількість студентів) у науковій конференції студентів та магістрантів за
підсумками НДРС у 2014-2015 навчальному році – 10 студентів і магістрантів.
— участь студентів у роботі науково-дослідних лабораторіях, центрах – 30 студентів;
— навчання студентів за кордоном.
14. Досягнення студентів у Всеукраїнських олімпіадах (подати повну інформацію про
дату проведення, результати, копії дипломів, грамот).
Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Фізичного
виховання» :
- 15-17 квітня 2015 р. троє студенток факультету фізичної культури брали участь в ІІ етапі,
який проходив на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
- Студентки: Пиндик Олена (5 курс), Калашник Ірина (5 курс), Кривіцька Віта (3 курс);
- Науковий керівник: Чистякова М.О., к.н.ф.в.с., старший викладач;
- Результат: Грамоти учасників ІІ етапу.
15. Досягнення студентів у наукових конференціях, конкурсах (подати повну
інформацію про дату проведення, результати, копії дипломів, грамот).
16. Досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
У листопаді-грудні 2015 р. було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі «Фізичне виховання та
спорт» у 2015-2016 р. р. на факультеті фізичної культури.
Для участі в ІІ турі, який буде проходити у 09-11 березня 2016 р. на базі Навчальнонаукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка від кафедри було визначено наукову роботу студентки 3 курсу напряму 6.010203
Здоров’я людини Чесановської Юлії; науковий керівник - Чистякова М.О., к.н.ф.в.с., старший
викладач.
17. Участь у роботі МАН України.
18. Членство у журі конкурсів та олімпіад.
- Солопчук М.С., Бесарабчук Г.В. голова та заступник голови журі І етапу Всеукраїнської
олімпіади з «Фізичного виховання» на факультеті фізичної культури Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка
Членство у журі наукових і предметних конкурсів, турнірів:
К.п.н., професор Солопчук М.С., викладач Боднар А.О.:
- Загально факультетський брейн-ринг «Олімпізм та сучасність» (26 березня 2015 року);
- Обласний історичний брейн-ринг «Олімпізм та сучасність» (7 квітня 2015 року,
м. Хмельницький);
- Загально факультетський брейн-ринг «Від Олімпії до Ріо-де-Жанейро» (18 листопада 2015 р.)
19. Керівництво науковим стажуванням науково-педагогічних працівників інших
ВНЗ – 13 науково-педагогічних працівників:
1. Солопчук М.С., к.п.н., професор - науково-педагогічні працівники Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича:
- Галан Ярослав Петрович
- Гауряк Олена Дмитрівна
- Слобожанінов Андрій Анатолійович
- Ніколайчук Ольга Петрівна
- Жукотинського Корнелія Костянтиновича
- Зорій Ярослав Богданович
- Устінова Тетяна Борисівна
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- Дудіцька Світлана Петрівна
- Павлова Наталія Анатоліївна
- Солопчук М.С., к.п.н., професор - науково-педагогічні працівники педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
- Руснак Олександр Васильович
- Шинкар Тетяна Юріївна
2. Бабюк С.М.. к.п.н., доцент – науково-педагогічні працівники Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича:
- Дарійчук С.В.
20. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями (назва, організація, угода). Кількість балів - 50.
1. Факультет фізичної культури і спорту Придністровського державного університету
імені Т.Г. Шевченка. Угода підписана в 2015 р.
У 2015 р. колектив кафедри і факультету співпрацювали з науково-педагогічними
працівниками Придністровського державного університету імені Т.Г. Шевченка, факультету
фізичної культури і спорту, (Придністровська молдавська республіка). Співпраця полягала у
друкуванні статей в міжнародних збірниках, налагоджуванні спільної наукової співпраці,
проведенні та участі в роботі спільних науково-практичних конференцій.
21. Інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН і
галузевих академій наук України, з підприємствами, співпраця з науковими закладами та
фірмами, наукові стажування, контакти.
— співробітництво, зв’язки з різними закладами, установами, академіями наук
України та проведення спільно з ними різних заходів;
1. З участю представників управляння освіти та науки Кам’янець-Подільської міської ради
та науковців лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України у 2-3
жовтня 2015 р. проводили ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною
участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами
освіти».
— укладання угод про співпрацю;
У 2015 р. колектив кафедри і факультету уклали угоду про співпрацю з науковопедагогічними працівниками Придністровського державного університету імені Т.Г. Шевченка,
факультету фізичної культури і спорту, (Придністровська молдавська республіка).
— нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
— інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені
спільно з райдержадміністраціями та облдержадміністраціями;
— відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної діяльності, зокрема
спільно з райдержадміністраціями та облдержадміністраціями;
— відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на
проведення наукових досліджень та розробок.
22. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій (форма-див. §5);
Проведення кафедрою наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл. Кількість балів
- 60
Згідно плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та плану науководослідної роботи факультету фізичної культури та університету на 2015 рік 2-3 жовтня 2015 р. на
факультеті фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка було проведено ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною
участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами
освіти».
Безпосередню участь в організації і проведенні брали участь всі науково-педагогічні
працівники кафедри. Декан факультету професор Солопчук М.С. був співголовою оргкомітету,
завідувач кафедри Архипов О.А. був членом оргкомітету, Бесарабчук Г.В. був відповідальним
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секретарем, Бабюк С.М., Боднар А.О., Чистякова М.О., Погребняк Т.М., Марчук В.М., Марчук
Д.В. були членами оргкомітету.
23. Звіт про роботу науково-дослідних центрів та лабораторій.
Звіти подаються окремо.
24. Звіт про роботу наукових шкіл.
25. Повна інформація про колективні, індивідуальні теми наукових досліджень
викладачів кафедри. Результати досліджень.
Колективна тема наукових досліджень викладачів кафедри «Психолого-педагогічні основи
оптимізації навчально-вихованого процесу з фізичного виховання в школі та у вищому
навчальному закладі» - протягом 2015 р. було підготовлено 10 статей у виданнях, які входять до
науково-метричних баз Google Scholar та Index Copernicus (Польща), 13 статтей у інших наукових
виданнях, 4 статті у закордонних наукових виданнях, науковці брали участь у 4 всеукраїнських і
регіональних науково-практичних конференціях.

-

-

-

-

26. Перелік виданих збірників наукових праць.
збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю / [ред-кол.: М.С. Солопчука (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський :
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 5. –
208 с. – 12,1 ум.др.арк.;
спільний українсько-молдавський міжнародний збірник наукових праць «Сучасні
проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, Государственное учебное заведение
«Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» ; [ред-кол.: М.С.
Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. –
Випуск 6. – 206 с. – 11,97 ум.др.арк.;
збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / [ред-кол.:
М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 7. – 156 с. – 9,1 ум.др.арк.
фахове видання ВАК України «Вісник Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / [ред-кол.:
М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 8 – 424 с. - 24,7 ум.др.арк.

27. Відсоток штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями. Кількість балів – 30 балів
28. Результативність діючої при кафедрі аспірантури і докторантури. Кількість балів
– 75 балів
У 2015 р. на кафедрі успішно працювала заочна аспірантура. 09 жовтня 2015 р. на
засіданні спеціалізованої вченої ради К. 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті
успішно відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних
наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти випускниці аспірантури
кафедри Гук Світлани Володимирівни на тему «Професійна підготовка фахівців з фізичної
реабілітації в університетах Великої Британії».
Аспіранти Воронецький В.Б., 3 року навчання, Погребняк Т.М., 3 року навчання, Чумаков
А.А., 3 року навчання - рекомендовано перевести на наступний рік навчання. Перервали навчання
аспіранти: Кошура А.В.- аспірант 4 року навчання (01.09.2015–31-08-2016) та Сцісловський С.В.
- аспірант 3 року навчання (01.12.2014–30.11.2015) у зв`язку з неможливістю навчатися через
хворобу.
Солопчук Микола
Сергійович, кандидат
педагогічних наук, професор

Погребняк Тетяна Миколаївна
01.11.2011-31.10.2016 заочна форма навчання,
3 року навчання
а/в (01.02.2013 – 01.02.2014)
Воронецький Вадим Борисович

Спеціальність 13.00.01 «Загальна
педагогіка й історія педагогіки»
Спеціальність 13.00.01 «Загальна
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Гасюк Ігор Леонідович, доктор
наук з державного управління,
доцент, зав.кафедри фізичної
культури та валеології
Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії
Чобітько Микола Григорович,
доктор педагогічних наук,
професор, декан факультету
декоративно-прикладного
мистецтва Київського
державного інституту
декоративно-прикладного
мистецтва імені Михайла
Бойчука

педагогіка та історія педагогіки»

Чумакова Андрія Анатолійовича
01.11.2012-31.10.2016
заочна форма навчання, 3 року навчання

Спеціальність 13.00.01 «Загальна
педагогіка та історія педагогіки»

§ 3. РЕЙТИНГ КАФЕДРИ
за результатами наукової діяльності
ПІП викладача

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

01.11.2012-31.10.2016 заочна форма навчання,
3 року навчання
Сцісловський Станіслав Вадимович
01.11.2012-31.10.2017 заочна форма навчання,
3 року навчання
а/в 01.12.2014 – 30.11.2015
Кошура Андрій Володимирович
01.11.2011-31.10.2016 заочна форма навчання,
4 року навчання
а/в 01.09.2015-31.08.2016

Бесарабчук Г.В., старший викладач
Солопчук М.С., к.п.н., професор
Боднар А.О., викладач
Чистякова М.О., к.н.ф.в.с., ст. викладач
Бабюк С.М., к.п.н., доцент
Заікін А.В., к.п.н., доцент
Погребняк Т.М., викладач
Марчук Д.В., викладач
Марчук В.М., старший викладач
Потапчук С.М., викладач

Спеціальність 13.00.01 «Загальна
педагогіка та історія педагогіки»
Спеціальність 13.00.01 «Загальна
педагогіка й історія педагогіки»

Загальна
кількість балів
733,64
685,5
640
515
447
335
150
135
95
70

Разом

3806,14

Додаткові бали за результатами роботи кафедри (пункт 20)
Додаткові бали за результатами роботи кафедри (пункт 22)
Додаткові бали за результатами роботи кафедри (пункт 27)
Додаткові бали за результатами роботи кафедри (пункт 28)
Загальна кількість балів кафедри
Кількість балів на 1 викладача кафедри

50
60
30
75
4021,14
402,11
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§ 4. ЗВІТ
про проведені кафедрою конференції та семінари різних рівнів
№
з/п

1.

Назва та рівень
заходу і основні
напрями
обговорення

Місце
проведення

Термін
проведе
ння

К-ть
учасників

ІХ Всеукраїнська
м. Кам’янець2-3
121 науковонауково-практична Подільський, жовтня педагогічний
конференція з
КПНУ імені 2015 р.
працівник
міжнародною
Івана Огієнка,
участю
факультет
32 вчителя
«Формування
фізичної
основ здоров’я
здорового способу
культури
та вчителя
життя студентської
фізичної
та учнівської молоді
культури
засобами освіти»,
присвяченої 65-й
532 студента і
річниці від дня
магістранта
заснування
факультету фізичної
культури
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені Івана Огієнка
в рамках Угоди про
співпрацю, спільно
з Придністровським
Держаним
Університетом імені
Т.Г. Шевченко, (м.
Тирасполь,
Придністровська
Молдавська
республіка)

Перелік країн-учасниць (для
між народних заходів)
навчальні заклади, інші
установи та органи
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана
Огієнка,
факультет
фізичної культури
Факультет фізичної культури і
спорту,
Придністровський
Держаний Університет імені
Т.Г. Шевченко, м. Тирасполь,
Придністровська
Молдавська
республіка
Муніципальний
спеціальний
(корекційний) освітній заклад
№2
м.
Тирасполь,
Придністровська
Молдавська
республіка
Санкт-Петербургський інститут
освіти дорослих, м. СанктПетербург, Росія
Національна
академія
педагогічних наук України,
Науково-дослідний
інститут
проблем виховання, лабораторія
фізичного розвитку, м. Київ
Інститут фізичного виховання
та
спорту
Національного
педагогічного
університету
імені М.П. Драгоманова, м. Київ
Факультет підготовки кадрів
спеціальних
підрозділів,
Національна
академія
внутрішніх справ, м. Київ
Академія наук національного
прогресу, м. Київ
Український
державний
університет
фінансів
та
міжнародної торгівлі, м. Київ
Інститут фізичного виховання
та
спорту
Вінницького
державного
педагогічного
університету імені Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця
Федерація
пауерліфтигну
України, м. Київ
Кам’янець-Подільська
міська
рада, управління освіти і науки,
м. Кам’янець-Подільський
Кафедральний
собор
св.
Олександра
Невського,
м.
Кам’янець-Подільський
Загальноосвітня І-ІІІ ступенів
школа № 12, м. Кам’янецьПодільський
Загальноосвітня І-ІІІ ступенів
школа № 13, м. Кам’янецьПодільський
Кам’янець-Подільський
навчально-виховний комплекс
№ 3 у складі загальноосвітньої
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школи І-ІІІ ступенів та ліцею
Кам’янець-Подільський
навчально-виховний комплекс
№ 17 у складі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням інформатики та
ліцею
Кам’янець-Подільська
міська
поліклініка №1
Педагогічний
факультет,
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка
Кам’янець-Подільське медичне
училище
Спортивно-оздоровчий
комплекс
«СВ»,
м.
Хмельницький
Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст., гімназія» Дунаєвецького
району Хмельницької області
Колубаївська
ЗОШ І-ІІ ст.
Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області
Баговицька
ЗОШ І-ІІІ ст.
Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області
Панівецька
ЗОШ І-ІІ ст.
Борщівського
району
Тернопільської області
Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Борщівського
району
Тернопільської області
Орининська ЗОШ-інтернат І-ІІІ
ст.
Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області
Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Дунаєвецького
району
Хмельницької області
Малокужелівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Дунаєвецького
району
Хмельницької області
Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2 Дунаєвецького району
Хмельницької області
Завідувач кафедри

О.А. Архипов
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