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

1. Керівник НДР: Пензай Сергій Анатолійович. 

2. Номер державної реєстрації НДР: (0111U007560) 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Термін виконання етапу: 08.2013 - 12.2025 рр. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків) 

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. 

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

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. 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків): 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи. 

№  

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   1 1  100  

- Web of Science       100 

- Index Copernicus       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:  
 2  2  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.)  

19 19  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  1 100  

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: (ПІБ та посада) 

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

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

Карасєвич Сергій Анатолійович – к.пед.наук, доцент 

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

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

Андрощук Олег Іванови – викладач 

Таранець Любов Сергіївна – викладач 

Вожжов Ілля Анатолійович – викладач-стажист 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

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

захищених дисертацій. 

 Навчальні посібники з грифом МОН України. 

Навчальні посібники рекомендовані Вченою радою університету: 

1) Маслюк Р. В. Спортивні ігри з методикою навчання : навч. посіб. Умань: 

Візаві. 2020. 283 с. 

Монографії: 

1) Вплив самоконтролю фізичного стану на мотивацію студентів педагогічних 

спеціальностей до занять фізичним вихованням: монографія / С. С. Ільченко; Уманський 

держ. пед. у-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 177 с. 

Статті проіндексовані у міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, 

Scopus: 

1) Osadchenko I. I., Perepeliuk T. D., Baldyniuk O. D., Masliuk R.V., Semenov A.A. 

The essence and causes of mass panic: An analysis of data on the beginning of quarantine in 

Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Dec. 31. Vol. 9. P. 3146–

3156. 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus. 

Статті в закордонних виданнях: 

1) 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. 

2) Tetiana Osadchenko, Mikołaj Majewski, Sergiy Ilczenko  Badanie 

eksperymentalne dotyczące kompetencji zdrowotnej przyszłego nauczy-ciela szkoły 

podstawowej. Medicine and health Wybrane aspekty ratownictwa Tom 4 Selected aspects of the 

rescue Volume 4 –  Gdańsk : Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego, 2020 – Р. 60-76. 

Статті у наукових виданнях України (категорія Б): 

1) Осадченко І. І., Маслюк Р. В. Сутність та дискусійні питання проблеми 

академічної доброчесності. Гірська школа українських Карпат. 2020. № 22. С. 19–25.  

2) Ящук С.М., Гончар Г. І., Маслюк Р. В., Комар  В. П.,Мудрик В. 

Г. Перспективи використання мобільних додатків для самостійних занять спортом 

здобувачами вищої освіти в умовах карантинних обмежень. Інноваційна педагогіка. 2020. 

Вип. 29. С. 197–202. URL. 

Статті в інших виданнях України: 

Тези доповідей: 

- на міжнародних конференціях: 

1) Карасєвич, С. А. Передумови та основи здоров’я молодого покоління в 

освітньому просторі / С. А. Карасєвич // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та 

дорослого населення в сучасному світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної 

Інтеренет-конференції, (12 березня 2020 р.) : збірник наукових праць. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2020. – С. 202−206. 

2) І Міжнародна науково-практична Інтеренет-конференція «Фізична культура 

дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» (12 березня 2020 р.) 

- в межах України: 

1) Карасєвич, С. А. Передумови та основи здоров’я молодого покоління в 

освітньому просторі Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в 

сучасному світі : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м Умань, 12 березня 2020 р. Умань 

: Візаві. С. 202-206. 

2) Стафійчук  О. В., Маслюк Р. В. Самоконтроль та його вплив на заняття 

фізичними вправами. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в 

сучасному світі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Умань, 2020. С. 39-42. 



3) Таранець Л.С. Оздоровчий фітнес. Здоровий спосіб життя. Фізична культура 

дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали І міжнар наук.-

практ. конф. м. Умань. 12 березня 2020. Умань: Візаві. 

- на всеукраїнських конференціях: 

1) Маслюк Р. В. Андрощук О. І. Баскетбол в Черкаській області (історичний 

аспект) «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» : матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві. С. 

2) Андрощук О. І., Маслюк Р. В. Футбольна культура – дрібниць не буває! 

Логотипи і емблеми – як атрибут організованого футболу «Актуальні проблеми фізичного 

виховання: теорія та практика» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 

2020 р.) Умань : Візаві. С. 79-87. 

3) Ільченко Сергій, Шаманська Марія Розвиток фізичного виховання в сучасних 

умовах «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» : матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві. С. 9-14. 

4) Карасєвич, С. А. Гра як засіб для гарного емоційного настрою у дітей 

дошкільнят Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи 

розвитку : семінар-практикум для науковців, педагогів, інструкторів з фізкультури закладів 

дошкільної освіти (ЗДО), студентів : Умань. 26 лютого 2020 р. С. 98-101. 

5) Карасєвич, С. А. Розвиток дітей дошкільного віку у процесі фізичного 

виховання Здоров’я для всіх : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. : Умань 4 квітня 2020 

р. Візаві. С. 93-98. 

6) Карасєвич С.А. Фізичне виховання дітей дошкільного віку «Професійна 

педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу 

життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» :Всеукр. наук.-практ. конф. : м. 

Умань 19 листопада 2020 р. :Візаві. С.192-195 

7) Карасєвич Сергій, Дехтяренко Ольга Теоретико-методичні засади 

формування здорового способу «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та 

практика» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : 

Візаві. С. 115-119. 

8) Маслюк Р. В., Третяк Н. С. Самостійна фізкультурна робота як важливий засіб 

фізичного виховання молоді. «Здоров’я для всіх» : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

Умань, 6 квітня 2020 р. С. 11-16.  

9) Андрощук О. І., Маслюк Р. В. Футбольна культура – дрібниць не буває! 

Логотипи і емблеми – як атрибут організованого футболу «Актуальні проблеми фізичного 



виховання: теорія та практика» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 

2020 р.) Умань : Візаві. С. 79-87. 

10) Маслюк Р. В. Андрощук О. І. Баскетбол в Черкаській області (історичний 

аспект)  «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» : матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві. С. 

11) Пензай Сергій, Галушка Галина. Впровадження фітнес-технологій у систему 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури «Актуальні проблеми фізичного 

виховання: теорія та практика» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 

2020 р.) Умань : Візаві. С. 92-96. 

12) Пензай Сергій, Владлюк Лілія. Підвищення ефективності занять з фізичної 

культури засобами фітнесу. «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» 

: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві. С. 92-

96. 

13) Таранець Л.С. Вплив оздоровчого «Ментального» фітнесу на організм 

людини. Здоров’я для всіх : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 06 квітня 

2020 р.Умань: Візаві, С. 138-140. 

14) ІІІ Всеукаїнська науково-практична інтернет-конфернція «Здоров’я для всіх»  

(4 квітня 2020 р.). Умань, 2020. 

Керівник роботи                                                                  __________________ 

           __________________                                                                        (підпис) 

             (ініціали, прізвище) 

Проректор із наукової роботи                                          __________________ 

                                                                                                           (підпис) 

__________________ 

(ініціали, прізвище) 


