
ЗВІТ 

за 3 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

(2019  рік) 

  

1. Керівник НДР: Гончар Галина Іванівна 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U 007548 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: 

Уманський державний педагогічний університет  імені  Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  09.13- 12.20 

5. Короткий зміст проекту  

Предмет: закономірності керування фізичним станом особистості в 

системі фізичного виховання. 

    Об’єкт: система фізичного виховання особистості. 

Мета: дослідити та покращити чинники, що впливають на свідоме 

ставлення особистості до занять фізичною культурою. 

Основні завдання:  

-аналіз стану досліджуваної проблеми у різних закладах освіти та 

освітньо-виховній практиці  вчителя фізичної культури; 

-вивчити особливості потреб, мотивів та інтересів в сфері фізичного 

виховання; 

-виявити чинники що впливають на свідоме ставлення особистості до 

занять фізичною культурою; 

-визначити фактори що впливають на формування мотивації 

особистості до досягнення успіху в спортивній діяльності; 

-обгрунтувати систему педагогічного впливу в процесі фізичного 

виховання; 

-вивчити структуру фізичного виховання, та розробити практичні 

рекомендації для створення організаційно-методичних умов формування   

свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою. 

7.  Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків)  

Виконуючи календарний план роботи, співробітники кафедри 

зосередили свою увагу на дослідженні теоретичних та практичних засад 

формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою. 

Завідувач кафедри кандидат наук з ФВ та  С, доцент Гончар Г. І. 

досліджувала фізичну культуру, як засіб фізичної реабілітації. 

Доцент кандидат наук з ФВ і  С Цибульська В. В. зосереджувала свою 

увагу на формуванні мотивації до занять фізичною культурою і спортом 

студентів педагогічних спеціальностей. 



Старший викладач кандидат педагогічних наук Осадченко Т. М. 

працювала у напрямку здоровʼязберігаючих технологій в процесі занять 

фізичною культурою. 

Доцент кандидат педагогічних наук Семенов А. А. досліджував методику 

планування та побудови тренувальних занять спортсменів у процесі багаторічної 

підготовки. 

Викладач Комар В. П. акцентував свою увагу на сучасних формах фізичної 

культури. 

Під час 3–го етапу наукової роботи виконавці організували і провели 

круглий стіл присвячений Дню фізичної культури та спорту «Актуальні 

проблеми фізичного виховання студентів ЗВО та пошук шляхів їхнього 

вирішення». Науково-практичний семінар «Підвищення ефективності процесу 

підготовки по організації занять з фізичної культури». Науково-практичний 

семінар «Фізична культура та спорт, як засоби виховання особистості». Науково-

методичний семінар «Формування готовності вчителя фізичного виховання до 

реалізації освітніх завдань». 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи 

  

№  

зп/п  
Показники  

Заплановано  

(відповідно 

до проекту),  

одиниць  

Виконано   

(за 

результатами  

НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1 Публікації виконавців 

(авторів) за тематикою НДР:  

      

1.1.  Статті у журналах, що 

входять до наукометричних баз 

даних:  

      

- Scopus        

- Web of Science        

- Index Copernicus        

1.2.  Публікації в матеріалах 

конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus 

та/або Web of Science (або Index 

Copernicus для суспільних та 

гуманітарних наук)*  

 7  7  

100% 

1.3.  Статті у журналах, що 

включені до переліку наукових 

фахових видань України:  

 5  5 100%  

з них: в журналах з 

особливим статусом 

      



(рекомендовані секціями)**  

1.4.  Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових  

видань України (крім тих, що 

увійшли до п. 1.2.)  

 46  46  

100% 

1.5.  Монографії та розділи 

монографій, опубліковані за 

рішенням Вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи)  

 4  4  

100% 

1.6.  Монографії та розділи 

монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в 

іноземних видавництвах  

      

1.7.  Підручники, навчальні 

посібники України  
 2  2  

100% 

1.8.  Словники, довідники        

2.  Підготовка наукових 

кадрів:  

      

2.1.  Захищено докторських 

дисертацій за тематикою НДР  

      

2.2.  Захищено кандидатських 

дисертацій за тематикою НДР  
 2  2  

100% 

3.  Охоронні документи на 

об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою 

НДР:  

      

3.1.  Отримано патентів України        

3.2.  Отримано свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на 

твір   

      

3.3.  Отримано патентів інших 

держав  

      

4.  Участь  з  оплатою 

 у  виконанні  НДР 

 (штатних одиниць/осіб):  

      

4.1.  Студентів        

4.2.  Молодих учених та 

аспірантів  

      

  

* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових 

конференціях та описів отриманих патентів представляти на Web-



сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної 

розробки)  

** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим 

статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про 

затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 

2018 р. за № 148/31600.  

9. Перелік виконавців  

 Гончар Галина Іванівна- кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

 Цибульська Вікторія Вікторівна-кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

 Осадченко Тетяна Михайлівна-кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

 Давиденко Олена Віталіївна-кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і  методики фізичного виховання. 

 Семенов Андрій Анатолійович-кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

 Пензай Сергій Анатолійович- кандидат наук з фізичного виховання і  

 спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін. 

 Маєвський Микола Івнович- кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, старший викладач кафедри спортивних дисциплін. 

 Ільченко Сергій Сергійович- кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, викладач кафедри спортивних дисциплін. 

 Комар Володимир Петрович-викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання. 

 Козловська Світлана Олександрівна- викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання. 

10. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та 

отримані патенти; теми захищених дисертацій.  

Підручники: 

1. Давиденко О. В., Кривчикова О.Д., Семененко В.П.  Форми 

організації занять / О. В. Давиденко // Теорія і методика фізичного виховання / О. 

В. Давиденко, О.Д. Кривчикова, В.П. Семененко.  – Київ : Олімпійська 

література, 2017. – (Т. 1.Загальні основи теорії і методики фізичного виховання). 

– С. 269–290. 



2. Давиденко О.В., Чудна Р.В., Іващенко С.М. Основи 

фізичного виховання школярів із ослабленим здоров’ям. Спеціальні медичні 

групи / Теорія і методика фізичного виховання /  О.В. Давиденко, Р.В. Чудна, 

С.М. Іващенко. – Київ : Олімпійська література, 2017. – (Т. 2. Загальні основи 

теорії і методики фізичного виховання) – С. 116-168. 

Монографії: 

1. Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом 

школярів та студентів : монографія / Г. В. Безверхня, В. В. Цибульська, 

Г. І. Гончар. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 196 с. 

2. Т. Кочубей Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної 

роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : 

колективна монографія / Т. Кочубей, Л. Веремюк, І. Бабій, О. Бутенко [та ін.]; за 

заг. ред. Т. Кочубей. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 184 с. (розділ №3, С. 155-

182). 

3. Осадченко Т.М. Формування професійних умінь та навичок 

майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища 

початкової школи : монографія / Т.М. Осадченко – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 

328 с. 

4. Маєвський М.І. Ціннісні орієнтації студентів педагогічних 

спеціальностей у сфері фізичної культури : / М.І. Маєвський; Уманський держ. 

Пед. у-т імені Павла Тичини. -  Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 250 с.  

Статті у журналах що входять до наукометричних баз даних Index 

Copernicus  

1. Осадченко Т.М. Конструювання практико-орієнтованого 

здоровʼязбережувального середовища вищого навчального закладу // Проблеми 

підготовки сучасного вчителя. – 2017р. – Випуск 16 – С. 299–306. 

2. Осадченко Т.М. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя 

до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи / Тетяна 

Осадченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. - Умань :ВПЦ «Візаві», 

2018. - Вип. 58. – С. 40-48. 

3. Осадченко Т.М. Здоровʼязбережувальна компетентність майбутнього 

вчителя початкової школи як складник його професійної компетентності/ Тетяна 

Осадченко // Педагогічні науки: теорія,історія, інноваційні технології : наук. 

журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. - Суми : Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2018. - №1(75). - С. 255-265. 

4. Осадченко Т.М. Вивчення стану рівнів сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи / 



Тетяна Осадченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» № 80 Том 1 - 

Херсон 2017. – С. 175-179. 

5. Цибульська В.В. Неспеціальна фізкультурна освіта: сучасний вимір. 

// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – 

Вип. 1. – С. 252-259. 

6. Цибульська В.В. Професійно-прикладна фізична підготовка як 

складова фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей. // Збірник 

наукових праць «Педагогічні науки» : Херсон, 2017. – Випуск LXXX. – Том 3. – 

С. 223-227. 

7. Цибульська В.В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом 

студентів педагогічних спеціальностей. Наукові записки Бердянського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – 

Вип. 1. – Бердянськ :БДПУ, 2018. – С. 249-255. 

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України 

1. Ільченко С.С. Місце шкідливих звичок у способі життя студентів 

педагогічних спеціальностей / Г. В. Безверхня, С.С. Ільченко // «Спортивний 

вісник придніпровя» науково-практичний журнал Придніпровсько державної 

академії фізичної культури і спорту. Випуск №3 2017 . – С. 5–10. 

2. Ільченко С. С. Мотивація до занять спортом і відвідування занять з 

фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей / С.С. Ільченко // 

Теорія і методика фізичного виховання : науково-теоретичний журнал. – К.: 

Олімп. л-ра, 2017. – №1. – С. 11–14. 

3. Ільченко С. С. Вплив самоконтролю фізичного стану студентів на 

мотивацію до занять фізичним вихованням / С.С. Ільченко // НАУКОВИЙ 

ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П .Драгоманова. 

Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізичнакультура 

і спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені 

М.П. Драгоманова , 2017. – Випуск 8 (90)17. – с.73 

4. Ільченко С. С. Ефективність впливу самоконтролю фізичного стану 

студентів на показники їх фізичної підготовленості / С.С. Ільченко// Науковий 

часопис національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова. серія 

№15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізичнакультура і 

спорт» зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка.– К.: Вид-во НПУ імені 

М.П. Драгоманова , 2017. – Випуск 8 (90)17. – с.73 

5. Ільченко С.С.  Гендерні особливості формування ціннісних орієнтацій 

фізичної культури молоді / О. Ю. Марченко, С.С. Ільченко // Фізичне виховання 



в контексті сучасної освіти: Матеріали XII міжнародної науково-методичної 

конференції. За заг. ред. І.І. Вржеснєвського. – К.: НАУ, 2017. – С. 72– 74.  

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що 

не включені до переліку наукових фахових видань України 

1. Осадченко Т.М.  Елементи ігрового підходу у професійній підготовці 

підростаючого покоління  // Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та 

практика: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції – Умань: ВПЦ «Візаві», 11 травня 2017. – С. 77–83. 

2. Осадченко Т.М., Джумагелдієв М., Реджепов Б. Здоров’язберігаюче 

середовище як засіб успішної соціалізації дитини / Тетяна Осадченко, Мерген 

Джумагелдієв, Байрамірат Реджепов // Вісник Українсько-туркменського 

культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. - Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2018. - Вип. 2, Ч. І. - С. 124-131. 

3. Осадченко Т.М. Здоров’язбережувальний урок та його критеріальні 

показники / Тетяна Осадченко // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. 
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