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Звіт за IIІ етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

1. Пензай Сергій Анатолійович – кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін. 

2. (0111U007560) 

3.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Термін виконання етапу: 08.2013 - 12.2020 рр. 

5. Впровадження педагогічних умов у практику ЗВО та окреслення 

методичних рекомендацій викладачами фізичного виховання даних проблем. 

Предмет дослідження: педагогічні умови розвитку рівня фізичної 

підготовленості студентів ЗВО. 

Об’єкт дослідження: фізична підготовленість студентів ЗВО. 

Мета дослідження: дослідити та покращити педагогічні умови розвитку 

рівня фізичної підготовленості студентів ЗВО. 

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 розвитку рівня 

фізичної підготовленості студентів ЗВО. 

4. Експериментально перевірити педагогічні умови розвитку рівня 

фізичної підготовленості студентів ЗВО. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу: 

2015 р. захист дисертації  Маслюк Руслан Вадимович «Професійна 

підготовкa майбутніх учителів фізичної культури в системі «педагогічний 

коледж – педагогічний університет»; 

2018 р. захист кандидатської дисертації Карасєвич Сергій 

Анатолійович «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних 

закладах»; 



7. Виконуючи календарний план роботи, співробітники кафедри 

зосередили свою увагу на дослідженні теоретичних й практичних засад 

педагогічних умов розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ЗВО. 

Завідувач кафедри к.п.н., доцент Маслюк Р.В. досліджував педагогічні 

умови фізичної підготовки студентів та педагогічний контроль у спортивних 

іграх. 

К. н. з фізичного виховання і спорту Ільченко С.С. зосередив свою 

увагу на проблемі організації та функціонуванні систем фізичного виховання 

у ЗВО. 

Старший викладач к. н. з фізичного виховання і спорту Маєвський М.І. 

дослідив проблему орієнтації студентської молоді нефізкультурного профілю 

на цінності фізичної культури. 

Карасевич Сергій Анатолійович к.п. наук працюв над питанням 

фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, які 

ґрунтуються на теорії фізичного виховання та спорті. 

Доцент Пензай С.А. акцентував увагу на підвищенні інтенсивності 

розумової праці науково-педагогічних працівників. 

Відповідно до тематики загальнокафедральної теми за звітній період 

опубліковано: 

Навчальні посібники з грифом МОН України 

1. Андрощук О.І. Навчальний посібник «Футбол, міні-футбол та 

методика його викладання» Андрощук, І. М. Соболенко // – Умань : ВПЦ 

«Візаві» (Видавець Сочінський), 2013. – 120 с. 

Навчальні посібники рекомендовані Вченою радою університету 

1. «Легка атлетика з методикою викладання»: навчальний посібник 

/ Семенов А.А., Осадченко Т.М., Маєвський М.І., Ільченко С.С. – Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2014. – 207с. 

2. «Лижний спорт та методика його викладання»: навчальний 

посібник / Н.О.Базилевич, С.С.Ільченко.-Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 259с. 



3. «Характеристика сфери фізичного виховання»: навчальний 

посібник / Маєвський М.І., Цибульська В.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 

161с. 

4. Гімнастика з методикою викладання: навч. посібник/уклад.: 

Г.В. Безверхня, Л. П. Каранська, С.С. Ільченко, М.І. Маєвський. – Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2014. – 182 с. 

5. «Волейбол з методикою викладання» : навчальний посібник / 

Пензай С.А. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 80с. 

6. «Настільний теніс з методикою викладання» : навчальний 

посібник / Пензай С.А. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – 250с. 

7. Рухливі ігри : з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: 

Безверхня Г. В., Семенов А. А., Килимистий М. М., Маслюк Р. В.– Умань: 

ВПЦ «Візаві», 2014 – 120с. 

8. Маслюк Р. В. Спортивні ігри з методикою викладання: навч. 

посібник / уклад.: Андрощук О. І., Маслюк Р. В., Пензай С. А., – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2014. – 333 с. 

9. Легенди українського спорту.- Навчальний посібник. Книга 

перша / Укл.:Карасєвич С.А. – Умань:П.П.Жовтий О.О.,2016.- 442 с. 

10. Легенди українського спорту.- Навчальний посібник. Книга друга 

/ Укл.:Карасєвич С.А. – Умань:П.П.Жовтий О.О.,2016.- 462 с. 

Моногрнафії 

1. Пензай С.А. Планування профілактико-оздоровчих занять з 

настільного тенісу для чоловіків викладачів 36-60 років : монографія / С. А. 

Пензай. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2016. – 218 с. 

2. Маслюк Р.В. Формування професійних умінь та навичок 

майбутніх учителів фізичної культури в системі “педагогічний коледж – 

педагогічний університет” : монографія / Р.В.Маслю к – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2016. – 212 с. 

3. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до фізкультурно-спортивної діяльності у закладах загальної 



середньої освіти, монографія / С. А. Карасєвич; МОН України, Уманський 

держ. пед. унів-т імені Павла Тичини. − Умань: Видавець 

«Сочинський М. М.», 2018. − 204 с. 

4. Ціннісні орієнтації студентів педагогічних спеціальностей у сфері 

фізичної культури : монографія / М. І. Маєвський; Уманський держ. пед. у-т 

імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 323 с. 

У межах кафедральної теми функціонує студентський науковий гурток 

«Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовки студентів» також 

викладачі кафедри працюють з проблемними групами. Напрями 

дослідження: «Оптимізація навчально-тренувального процесу у легкій 

атлетиці» (кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач 

Маєвський М.І.); «Розвиток фізичних якостей засобами спортивних ігор» 

(кандидат педагогічних наук, доцент Маслюк Р.В.); «Ведення здорового 

способу життя студентів педагогічних спеціальностей» (кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент Пензай С.А.); «Підготовка майбутніх 

вчителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах 

зальної та середньої освіти» (кандидат педагогічних наук, Карасевич С.А.). 

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   9  9  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:  

 16  16  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.)  

12 12  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   11  11 100  

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        

 

 

10.Перелік виконавців: 

Маслюк Руслан Вадимович – к.пед.наук, доцент, зав. кафедри  

           Пензай Сергій Анатолійович – к.н. з ФВ та С, доцент 

Маєвський Микола Іванович – к.н. з ФВ та С, ст.викладач  

Карасєвич Сергій Анатолійович – к.пед.наук, ст.викладач 

Ільченко Сергій Сергійович – к.н. з ФВ та С, викладач  

Андрощук Олег Іванови – викладач, аспірант 

Таранець Любов Сергіївна – викладач 

Карасєвич Марина Петрівна – викладач 

11.  Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших; 

1. Ільченко С.С. Рухова і спортивна складова в ієрархії видів 

дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю. 

// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 

і спорту. – Харків, 2016. - №5. – С33-38. 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної 

бази даних Index Copernicus; 

1. Андрощук О. І. Відтворюваність характеристик коливань частоти 

серцевих скорочень та ударного об’єму крові у чоловіків / С.О. Коваленко, 

Б. П. Мінаєв, Л. І. Кудій, А. В. Завгородня // Вісник Черкаського 

університету. Серія біологічні науки. –№ 1, 2017. – с.19-23. 



2. Пензай С.А. Особливості програмування спортивних занять для 

осіб зрілого віку / С.А. Пензай // Науковий журнал «ScienceRise». – №9 (38) 

2017. 

3. Пензай С.А. Технологія програмування профілактико-оздоровчих 

занять із настільного тенісу для чоловіків-викладачів ВНЗ / С.А. Пензай // 

Науковий журнал «ScienceRise». – №10 (39) 2017. 

4. Пензай С.А. Фізична рекреація педагогічних працівників ВНЗ 

засобами настільного тенісу/ С.А. Пензай // Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 

Випуск 2 частина1. – 2017. – С. 132–140. 

5. Карасєвич С. А. Структура готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній 

школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Умань. 2016. Вип. 2. С. 139–148. 

6. Безверхня Г. В. Місце шкідливих звичок у способі життя 

студентів педагогічних спеціальностей / Г. В. Безверхня, С.С. Ільченко // 

«Спортивний вісник Придніпров’я» науково-практичний журнал 

Придніпровсько-державної академії фізичної культури і спорту. Випуск №3 

2017 . – С. 5–10. 

7. Карасєвич С. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у 

загальноосвітній школі / С. А. Карасєвич // Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва – Суми : Вид-

во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 58–71. 

8. Карасєвич С. А. Упровадження інтерактивних форм і методів 

навчання у процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури / 

С. А. Карасєвич // 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 : ФОП 

Жовтий О. О., – 2017. – Випуск 56. – С. 81–93. 



9. Маслюк Р.В. Проблеми підготовки учителів фізичного виховання 

в умовах наступності ступеневої освіти / Руслан Вадимович Маслюк  // 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2017р. – Випуск 15 – С. 283–291. 

Статті в закордонних виданнях; 

1. Карасєвич С. А. Особливості фізкультурно-спортивної діяльності в 

аспекті підготовки майбутніх учителів фізичної культури. / С. А. Карасєвич // 

Наукова Робота в Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові Фізична Культура . 

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. 

2017. T. XVI, Nr. 3. S. 109–124. 

2.  Маслюк Р. В. Проблема развития комплекса «педагогический 

колледж – педагогический университет» в системе непрерывного 

педагогического образования (логико-исторический анализ) / Р. В. Маслюк // 

Азимут научных исследований : Педагогика и психология. – Тольятти : 

«Институт направленого образования», 2013. – № 2(3). – С. 23–26. 

3. Maslyuk R. V. The problem of professional training future teachers of 

physical education in complex «pedagogical college – pedagogical university» / 

R. V. Maslyuk // І Międzynarodowej Koferencji Naukowej: RATOWNICTWO 

WODNE, SPORT PŁYWACKI I KULTURA FIZYCZNA W TEORII I 

PRAKTYCE (Water rescue service, swimming and physical culture in the theory 

and practice). – Gdansk, 2014. – P. 222–227. 

Статті у фахових виданнях України; 

4. Маслюк Р. В. Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури в умовах навчального комплексу в психолого-педагогічній науці / 

Р. В. Маслюк // Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП 

Жовтий О. О., 2013. – Ч. 1. – С. 153–159. 

5. Маслюк Р. В. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 
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