
Звіт за II_етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

1.Соколенко Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. 

2. (0ІІІU007529) 

3.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Термін виконання етапу: 29.08.2016 - 31.12.2018 рр. 

5.  Впровадження в освітнє середовище закладів вищої освіти 

здоров’язберігальних методів, прийомів, технологій метою яких є 

формування особистості учителя фізичного виховання, як організатора і 

вихователя здорового способу життя. 

Предмет дослідження : педагогічні умови  формування особистості учителя 

фізичного виховання , як організатора і вихователя здорового способу життя. 

Об’єкт дослідження: процес виховання здорового способу життя у студентів 

закладів вищої  освіти 

Мета дослідження: визначити, теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування особистості учителя фізичного 

виховання, як організатора і вихователя здорового способу життя. 

Завдання: 

1. Аналіз стану досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та освітньо-

виховній практиці закладів вищої освіти 

2. Визначення структурних компонентів, критерій, показників і виявити 

рівні сформованості у студентів професійної компетентності 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування у студентів 

професійних компетентностей  здорового способу життя 

4. Експериментально перевірити педагогічні умови формування 

особистості учителя фізичного виховання, як організатора і вихователя 

здорового способу життя. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу 

 2011 р. захист кандидатської дисертації  Соколенко Л.С. «Формування 

культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів»; 

 2011 р. захист дисертації  Корінчак Л.М. «Вікові особливості діяльності 

серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі»; 

 2013 р. захист дисертації  Гончар Г.І. «Організаційно - методичні умови 

формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до 



професійно-прикладної фізичної підготовки»; 

 2015 р. захист кандидатської дисертації Бойко Ю.С. «Формування 

аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих 

навчальних закладів» 

 проведення різного рівня наукових заходів, що стосуються 

загальнокафедральної теми. 

7. Виконуючи календарний план роботи, співробітники кафедри зосередили 

свою увагу на дослідженні теоретичних й практичних засад формування 

особистості учителя фізичного виховання, як організатора і вихователя 

здорового способу життя. 

Завідувач кафедри к.п.н., доцент Соколенко Л.С. досліджувала 

педагогічні, медико-біологічні, психологічні умови формування у студентів 

вищих навчальних закладів культури здорового способу життя 

Доцент кафедри Бойко Ю.С. зосередила свою увагу на формуванні у 

студентів знань, позитивних ставлень, ціннісних орієнтацій у галузі 

здорового способу життя 

Доцент Корінчак Л.М. досліджувала зв’язки між станом систем 

організму та фізичною працездатністю студентів, виявленні впливів 

біологічних ритмів на фізіологічні системи організму студентів 

Аспірант Танасійчук Ю.М. працювала в руслі підготовки майбутнього 

вчителя фізичної культури до формування в учнів здоровʼязбережувальної 

компетентності,  ціннісного ставлення до власного здоров’я 

Викладач Танасійчук Н.В. акцентував увагу на вихованні дбайливого 

ставлення до власного здоров’я майбутніх учителів фізичної культури  

Відповідно до тематики загальнокафедральної теми за звітній період 

опубліковано: 

Еволюційна морфологія: навчальний підручник Н.В. Лебединець, О.І. 

Плиска, Л.М. Корінчак. – Київ: «Інтерсервіс», 2018. – 224с.; 

Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навчально-методичний посібник /  

укл. Любов Корінчак. – Умань ВПЦ «Візаві», 2018. – 320с. : іл.;   

Професійна педагогічна позиція вчителя, як організатора та вихователя 

здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДУ : кол. моногр. / Ю.С. 

Бойко, А.А. Соколенко, М.О Соколенко, Ю.М. Танасійчук.; за заг. ред. Л.С. 

Соколенко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 204 с. 

        Бойко Ю.С. «Теоретичні та методичні аспекти формування 

аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих 

навчальних закладів» 2017 рік, 234 с. 

В межах тематики загальнокафедральної теми діє студентський 

науковий гурток, який працює над проблемою «Формування культури 



здорового способу життя серед студентської молоді». Науковий керівник 

Соколенко Л.С.   

Здійснюється керівництво постійно діючими студентськими 

проблемними групами «Зміст та проблеми валеологічного виховання молоді» 

Бойко Ю.С.; «Профілактика шкідливих звичок та їх негативний вплив на 

здоров’я студентської та учнівської молоді» Корінчак Л.М.; «Репродуктивне 

здоров’я підлітків як соціальне явище» Танасійчук Н.В.; «Формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я у студентської молоді» 

Танасійчук Ю.М. 

За результатами роботи в межах кафедральної теми планується захист 

дисертаційного дослідження Танасійчук Ю.М «Підготовка майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я» 

9.  

№  
з/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   1  1  100 
- Index Copernicus   2  2  100 

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)*  

      

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 
видань України:  

 3  3  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.)  

20  14  70 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 
Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  

      

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
 3  3  100 

1.7.  Підручники, навчальні посібники України   6  6  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        
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    2  2  100 
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        

 

 

10.Перелік виконавців: 

 Соколенко Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. 

 Бойко Юлія Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

медико-біологічних основ фізичної культури. 

 Корінчак Любов Миколаївна -  кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. 

 Танасійчук Юлія Миколаївна – викладач кафедри медико-біологічних 

основ фізичної культури. 

 Танасійчук Назарій Володимирович - викладач кафедри медико-

біологічних основ фізичної культури. 

 Гончар Галина Іванівна - кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент. 

 

11.. 

Монографії: 

Плахтій П. Д. Репродуктивне здоров’я – майбутнє нації : монографія / П. 

Д. Плахтій, Н. В. Гутарєва, А. В. Макаренко, А. І. Босенко, Л. С. Соколенко. – 

Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. – 244 с. – (2,9 др.арк).  

        Бойко Ю.С. «Теоретичні та методичні аспекти формування 

аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих 

навчальних закладів» 2017 рік, 234 с. 

Кафедральна монографія Професійна педагогічна позиція вчителя, як 

організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика 

ВІЛ/СІДу : кол. моногр . /Ю.С. Бойко,А.А.Соколенко,М.О.Соколенко, 

Ю.М.Танасійчук,; за заг. ред. Л.С.Соколенко. Умань:ВПЦ «візаві», 2018.-

204с 

Підручник:  

1. Еволюційна морфологія: навчальний підручник Н.В. Лебединець, О.І. 

Плиска, Л.М. Корінчак. – Київ: «Інтерсервіс», 2018. – 224с. 

 

Посібники: 

1. Босенко А.І., Макаренко А.В., Соколенко Л.С. Фізіологія фізичного 

виховання і спорту: підручник/ за редакцією П.Д.Плахтія-Кам`янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня Рута» 2016- 268с. 

2. Соколенко Л.С.  Фізіологія і біохімія обміну речовин та енергії. 

Завдання для самостійної підготовки, тести / М. С. Гончаренко, О. Г. Коваль, 



Д. П. Плахтій: за ред. Л. С. Соколенко. Кам’янець - Подільський : ПП 

«Медобори-2006», 2017. – 336 с.  

3. Соколенко Л.С.  Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Лабораторний 

практикум: навчально-методичний посібник / С. В. Страшко, Д. П. Плахтій, 

Л. С. Соколенко. - Кам’янець - Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 

144 с.  

4. Соколенко Л.С.  Харчові та лікувальні властивості продуктів 

бджільництва. Основи апівалеології/ Соколенко Л.С, Строяновський С.В., 

Плахтій П.Д.; за ред. П.Д. Плахтія.  Кам’янець - Подільський: ПП 

«Медобори»  2006, 2017. 92с. 

5. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навчально-методичний 

посібник/укладач Любов Корінчак .- Умань: ВПЦ «Візаві», 2018—320с. 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази 

даних Index Copernicus; 

 

1. Бойко Ю.С. «Обгрунтування моделі формування аксіологічних 

установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних 

закладів». / Ю.С.Бойко//Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 2017 р.)  

2. Бойко Ю.С. «Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття 

«установка до здорового способу життя» студентської молоді педагогічних 

ВНЗ» (Збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» 

2017 р.)  

Статті в закордонних виданнях; 
1. Соколенко Л.С. – Тенденції формування культури здорового пособу 

життя в процесі сучасної підготовки майбутніх фахівців // «Proceedings of the 

International Scientific Conference "International Trends in Science and 

Technology» – Польща. Варшава, 17 жовтня 2017 р.  

2. Танасійчук Ю.М. - Сутність категорії «здоровязберігаюча компетентність» 

в умовах педагогічного процесу ВНЗ // «Proceedings of the International 

Scientific Conference "International Trends in Science and Technology» – 

Польща. Варшава, 17 жовтня 2017 р.  

Статті у фахових виданнях України 

Корінчак Л.М. Особливості фізичного розвитку і функціонального стану 

серцево-судинної системи у студентської молоді Вісник Запорізького 

національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та 

спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. - 2017 



 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не 

включені до переліку наукових фахових  видань України  

Соколенко Л.С. «Формування культури здорового способу життя 

студентської молоді – професійна педагогічна позиція сьогодення». 

Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації 

культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика 

ВІЛ/СНДу: матеріали Третьої Всеукраїнської інтернет-конференції (Умань, 5 

грудня 2016 р.)   [ред.. кол.: Соколенко Л.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : 

ФОП Жовтий О.О., 2016. – 110 с.  

Соколенко Л.С. «Особливості епідеміології ВІЛ-інфекції на Буковині». 

Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації 

культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика 

ВІЛ/СНДу: матеріали Третьої Всеукраїнської інтернет-конференції (Умань, 5 

грудня 2016 р.)   [ред.. кол.: Соколенко Л.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : 

ФОП Жовтий О.О., 2016.  

Соколенко Л.С. «Характеристика імунного статусу ВІЛ-інфікованих 

хворих». Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування 

мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та 

профілактика ВІЛ/СНДу: матеріали Третьої Всеукраїнської інтернет-

конференції (Умань, 5 грудня 2016 р.)   [ред.. кол.: Соколенко Л.С. (гол.ред.) 

та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016.  

Соколенко Л.С. «Збереження психічного здоров’я та організація 

здорового способу життя студентської молоді». Здоров’я людини: 

теоретичні, практичні та методичні аспекти.  Матеріали  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М. В. 

Гриньової. – Полтава: Астрая, 2016. – 346 с. 

Соколенко Л.С. «Організація здорового способу життя та збереження 

психічного здоров’я студентської молоді». Профілактика проявів 

адаптативної та девіантної поведінки, шкідливих звичок та зловживання 

психоактивними речовинами. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції / За загальною редакцією к.п.н. доцент, Соколенко Л.С. – Умань: 

ПП Жовтий О.О., 2016. – 145 с. (6 – 7 вересня 2016р.  

Соколенко Л.С.  «Особливості розвитку артеріальної гіпертензії у 

хворих із підвищеною масою тіла та ожиріння у сучасному суспільстві» 
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