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Звіт за IIІ 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: 01.2019 – 12.2025 

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. 

Основні 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» 

 7.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом . 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. 

9 .Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

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» 

№  
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   3  3  100% 
- 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)*  

      

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.)  

 31  31  100% 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
 1  1   100% 

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України        
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         
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.  

11.Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

 Соколенко Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри медико - біологічних основ фізичної культури. 

 Бойко Юлія Степанівна- кандидат педагогічних наук, доцент викладач кафедри 

медико – біологічних основ фізичної культури. 

 Корінчак Любов Миколаївна кандидат біологічних наук, доцент викладач кафедри 

медико – біологічних основ фізичної культури. 

 Танасійчук Юлія Миколаївна викладач кафедри медико – біологічних основ фізичної 

культури. 

 Поліщук Наталія Миколаївна викладач кафедри медико – біологічних основ фізичної 

культури. 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій.  

Статті: 

• проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; 

• Organization of training of future specialists in sports and physical culture / Sovhira 

S.,Karasievych S., Boiko Y., Tanasiichuk Y. ,Horbatiuk N. // Revista de Ciencias Humanas y 

Sociales, Ano 35, 2019, Especial №22 (Scopus) 

• Colon Motility in The Rats After Long-Term Treatment of Omeprazole and Pantoprazole. / S. V. 

Pylypenko, A. A. Koval, L. M. Korinchak, T. V. Beregova.  Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences.  RJPBCS. 2018. No 9(5) September-October. P. 1883–1888. 

• Gastric Motor Activity After Prolonged Administration оf Omeprazole аnd Pantoprazole  / 

Pylypenko S. V., Korinchak L. M., Koval A. A., Makarchuk V. V. Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. №10 (3) May-June. Р. 54–63. 

• Influence of opefera on the colon motility of rats in the conditions of prolonged gastric juice 

hypoacidity / Pylypenko S.V., Koval A.A., Korinchak L.M. WIADOMOŚCI LEKARSKIE. – 

ТOM LXXII, 2019, Nr 11 cz. I, listopad – Page 2104-2107. 

• Valentina Dzhuryak, Larysa Sydorchuk, Andrii Sydorchuk, Olexandr Kamyshnyi, Anna 

Kshanovska, Svitlana Levytska, Ruslan Knut, Michael Sheremet, Serhiy Ivashchuk, Oksana 

Petrynych, Tetiana Kazantseva, Livia Nikyfor, Larysa Melnychuk, Alina Sokolenko, Yulia 

Yarynych, Marianna Semianiv, Yulia Repchuk, Ksenia Voroniuk, Ruslan Sydorchuk, Ludmila 

Sokolenko, Oksana Iftoda, Oksana Kushnir. The cytochrome 11B2 aldosterones ynthasegene 

CYP11B2 (RS1799998) polymorphism associates with chronic idney diseasein hypertensive 



epatients. Biointerface Researchin Applied Chemistry 2020, Volume 10, Issue 3, Page 5406 – 

5411. 

• Sokolenko M., Sokolenko L., Honchar H., Sokolenko A., Andrushchak M. The advancements in 

treatment of hiv-infected patients with herpetic infection. GEORGIAN MEDICAL NEWS Monthly 

Georgia-US joint scientific journal published both in electronic and paper formats of the Agency of 

Medical Information of the Georgian Association of Business Press; Georgian Academy of 

Medical Sciences; International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (USA). 

Published since 1994. Distributed in NIS, EU and USA. No 7-8 (304-305) 2020. 

Монографії  

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і 

номер протоколу): 

• в Україні; 

Бойко Ю.С., Корінчак Л.М., Соколенко Л.С., Танасійчук Ю.М. Формування компетентності 

індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах : колективна 

монографія. Київ : Майстерні магістеріуму, 2020. Том II. 196 с. 

. • у закордонних виданнях; 

1. Танасійчук Ю. М. Мотиваційно-ціннісна складова підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури до здійснення здоров'язбережувальної діяльності. World science. 

Multidisciplinary Scientific Edition. 2020. № 6(58) Vol.3. P. 23‒30. 

2. Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A., Аndrushchak M. O. Subject: concepts of 

formation of value attitude towards healthy lifestyle of future pedagogical staff in higher education 

institutions. The 8 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of 

world science” (April 15-17, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 999 p. ISBN 978-1-

4879-3791-1 

3. Sokolenko M. O., Sokolenko L. S., Sokolenko A. A., Аndrushchak M. O. Formation of a culture 

of a healthy lifestyle in the process of training future professionals at the present stage.(184-191С. The 

10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” 

(June 10-12, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 848 p. ISBN 978-1-4879-3791-1 

4. Tanasiichuk I., BoykoJ., SokolenkoL. Formation of Desirefora Healthy Lifestyle of Preschool 

Children. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna z wykorzystaniem: Contemporary 

selected issues III Międzynarodowej konferencji naukowej (23 kwietnia 2020 r.). Gdańsk  2020. Tom 

1. P. 43-57. 

• у наукових виданнях України (категорія Б) 

1. Танасійчук Ю. М.  Ієрархія понять «здоровий спосіб життя», «здоровий стиль життя». 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. Вип. №1. С. 

168-175. 

2. Танасійчук Ю. М. Когнітивно-змістовий критерій готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Проблеми 

підготовки сучасного вчителя: Збірник наукових праць. 2020. Вип. 1(21). Ч.2. С. 142-151. 



3. Танасійчук Ю. М. Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Збірник наукових праць. 2020. Вип. № 28 (1-2020). С.404-417. 

4. Танасійчук Ю. М. Обґрунтування діяльнісно-рефлексивного критерію готовності 

майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров'язбережувальної діяльності. 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2020. 

Вип. № 2. С.367-380. 

5. Бойко Ю.С. Вплив педагогічних умов на формування установок до здорового способу 

життя студентів закладів вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного 

університету. Педагогічні науки. 2020. Вип.2. С. 266-279. 

• в інших виданнях України. 

1. Танасійчук Ю.М. Формування культури здоров’я як складова фахової підготовки учителів.  

Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали І 

Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф., м. Умань, 12 березня 2020 р. Умань : Візаві, 2020. С. 136-

142 

2. Бойко Ю.С. Методологічні шляхи формування ціннісного відношення до здоров’я 

студентів закладів вищої освіти. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого 

населення в сучасному світі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф., м. Умань, 12 

березня 2020 р. Умань : Візаві, 2020. С. С.49-54.  

3. Корінчак Л.М. Фізична культура та її вплив на дитячий організм. Фізична культура дітей, 

підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

інтерн.-конф., м. Умань, 12 березня 2020 р. Умань : Візаві, 2020. С. 63-68. 

4. Соколенко Л.С. Формування здорового способу життя старших школярів в процесі 

індивідуалізації їх фізичного виховання. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого 

населення в сучасному світі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф., м. Умань, 12 

березня 2020 р. Умань : Візаві, 2020. С. 78-89 

5. Бойко Ю.С. Дослідження впливу фізичних якостей людини на формування навичок 

здорового способу життя. Здоров’я для всіх : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інт.-конф.(м. 

Умань, 6 квітня 2020 р.). Умань : Візаві, С. 201-208 

6. Танасійчук Ю. М. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Здоров’я 

для всіх : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інт.-конф.(м. Умань, 6 квітня 2020 р.). Умань : 

Візаві, С. 143‒154. 

7. Корінчак Л.М.  Формування дбайливого ставлення до здоров’я та  здорового способу 

життя. Здоров’я для всіх : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інт.-конф.(м. Умань, 6 квітня 2020 

р.). Умань : Візаві, С. 133–138. 

8. Корінчак Л.М. Фізична культура та її вплив на здоров’я дітей. Тенденції та перспективи 
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