
Секція (номер, назва) 

 

ЗВІТ 

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

2020 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:  09.2013-12.2025 

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

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; 

-обґрунтувати 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. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків) 

 Виконуючи план роботи попереднього етапу, 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. 

Кандидат наук з ФВ і  С доцент кафедри ТМФВ Цибульська В. В. зосереджувала свою 

увагу на формуванні мотивації до занять фізичною культурою і спортом студентів педагогічних 

спеціальностей. 

Кандидат педагогічних наук доцент кафедри ТМФВ Осадченко Т. М. працювала у 

напрямку здоровʼязберігаючих технологій в процесі занять фізичною культурою. 

Кандидат педагогічних наук доцент кафедри ТМФВ 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. 

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

У межах кафедральної теми дослідження викладачі працюють над розробкою 

індивідуальних тем:  «Фізична культура, як засіб фізичної реабілітації», «Використання 



здоровʼязберігаючих технологій в процесі занять фізичною культурою», «Сучасні форми 

організації рухової активності школярів впродовж навчального дня». За звітний період 

викладачі взяли участь у 6 конференціях з яких 2 міжнародного рівня та 4 всеукраїнського 

рівня, також взяли участь у 10 науково-методичних семінарах університетського рівня. 

Результати дослідження опубліковано у 1 колективній монографії за кордоном, у 3-х статтях у 

науково-метричній базі даних Scopus,  5-ти  статтях у фахових виданнях України категорії Б,  2-

х статтях у закордонних виданнях, у 9-ти статтях в інших виданнях України та у 10-х тезах. 

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  3 3 100%  

- Web of Science  - -  

- Index Copernicus  6 6 100% 

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:  
7 7 100% 

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.)  

22 22 100% 

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  

1 1 100% 

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  
- -  

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.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Гончар Галина Іванівна  – зав. кафедри, канд. наук з ФВ та С 

Власенко Степан Олексійович – професор,  канд. пед. наук 

Семенов Андрій  Анатолійович – доцент,   канд. пед. наук  

Цибульська Вікторія Вікторівна – доцент, канд. наук з ФВ і С 

Осадченко Тетяна Михайлівна – доцент, канд. пед. наук  

Комар Володимир Петрович  – ст. викладач  

Козловська Світлана Олександрівна – викладач 

Назаревич Володимир Сергійович – викладач 

Мельник Наталія Ігорівна  – викладач-стажист  
11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

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

захищених дисертацій.  

- Монографії за кордоном: 

 Balatska L., Nakonechnyi I., Hakman A., Bezverkhnia H., Kljus O., Osadchenko T., Semenov 

A. Motor activity of different social groups: Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 

2020. 104 p. 

- Навчально-методичні посібники: 

1) Гончар Г.І. Методичні рекомендації для занять самомасажем: практичний порадник : 

навч. посіб.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 170 с. 

- Статті проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web 

of Science; 

1) Anna Hakman, Olena Andrieieva, Halyna Bezverkhnia, Natalia Moskalenko, Viktoria 

Tsybulska, Tetiana Osadchenko, Sergii Savchuk, Volody Myrkovalchuk, Yaroslav Filak. Dynamics of 

the physical fitness and circumference sizes of body parts as amotivation for self-improvement and 

self-control in students. Journal of physical education and sport. V. 20, issue 1, 2020, 116 – 122. 

2) Viktoria Tsybulska, Halyna Bezverkhnia, Svitlana Dovbenko, Ruslana G. Naida, Victor M. 

Beschastnyy. Problem of Resistance to the Introduction of Distance Learning Models of Training in 

the Vocational Training of Educators. International Journal of Learning, Teaching and Educational 

Research. Vol. 19, No. 2, pp. 1-12, February 2020.  

3) Sokolenko M., Sokolenko L., Honchar H., Sokolenko A., Andrushchak M. The 

advancements in treatment of hiv-infected patients with herpetic infection. Georgian medical news. 

No. 7-8, (304-305) 2020. pp. 56-61. 

- Статті в закордонних виданнях: 



1) Osadchenko Tetiana, Majewski Mikołaj, Ilczenko  Sergiy. 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. 

2) Osadchenko T. The specificity of adolescent behavior`s elf-control during motor activity. 

Motor activity of different social groups: Collective monograph. Riga, Latvia, 2020. Section 3. P.50-

68. 

- Статті у наукових виданнях України (категорія Б); 

1) Гончар Г., Пензай С., Семенов А. Настільний теніс як ефективний засіб 

профілактико-оздоровчих занять викладачів закладів вищої освіти. Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету 2019. №4 С. 22-32. 

2) Гончар Г. І., Максимчук Б.А., Швець І.Б., Вишнівська Н.В., Шальов А.С. 

Дуальна підготовка фахівця в рамках педагогічного закладу вищого освіти. Науковий 

часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Фізична культура і спорт. 2020. Вип. 7. С. 

109–119. 

3) Осадченко Т., Маєвський М. Формувaння мотивaцiйно-цiннiсного вiдношeння  

студeнтa до фiзичної культури. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2020. 

Вип. 1(3), ч.1. С. 89-96.  

4) Ільченко С., Осадченко Т. Мотиваційні фактори навчання студентів під час занять 

фізичною культурою. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 59-67. 

5) Паламарчук Ю. Г., Самойленко О. А., Ящук С. М., Комар В. П., Хорошун В. П.. 

Теоретичні аспекти розроблення педагогічної моделі керівництва особистісним зростанням 

спортсменів високої кваліфікації – здобувачів вищої освіти. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. Вип. 71. Т. 1. С. 154-160. 

6) Цибульська В.В., Безверхня Г.В. Теоретичні знання студенток факультету початкової 

освіти різних форм навчання в галузі фізичної культури. Фізичне виховання, спорт і культура 

здоров’я у сучасному світі. 2020. №1 (49). С. 64-74. 

7) 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. Фаховий науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Випуск 29, 

2020. С.197-202. 

- Статті в інших виданнях України. 

1) Осадченко Т. Здоров’язбережувальні технології у практиці початкової школи.  

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

І Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 12 берез. 2020 р.  Умань : Візаві, 2020. С. 70-78. 

2) Осадченко Т. Роль самостійної роботи у формуванні культури здоров’я на уроках 

фізичної культури в початкових класах. «Професійна педагогічна  позиція – ефективна умова 

формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та 

профілактика ВІЛ/СНІДу» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19 лист. 2020 р.) 

Умань : Візаві.  С. 137-143. 

3) Осадченко Т. Рухова активність школярів  та вдосконалення витривалості в учнів 

5-6 класів на уроках фізичної культури. «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та 

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

Візаві.  С. 40-45. 

4) Осадченко Т., Мазур О. Формування мотивації у школярів, щодо підвищення власної 

фізичної активності. «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» : 

матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві.  С. 62-68. 

5) Комар В.П. Розвиток науково-теоретичних основ фізичного виховання в 

Російській імперії в другій половині ХІХ століття. Фізична культура дітей, підлітків, молоді 

та дорослого населення в сучасному світі : І Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 12 

берез. 2020 р.  Умань : Візаві, 2020. С. 209-217. 



6) Комар В.П. Моніторинг функціонального стану нервової системи організму у 

процесі систематичних занять фізичною культурою і спортом. «Професійна педагогічна  

позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в 

освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Умань, 19 лист. 2020 р.) Умань : Візаві.  С. 230-238. 

7) Комар В.П.  Типологічна характеристика та особливості формування планувальної і 

об’ємно-просторової структури спортивно-оздоровчих комплексів. «Актуальні проблеми 

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

10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві.  С. 20-28. 

8) Мельник Н.І. Самоконтроль та його вплив на заняття фізичними вправами. Фізична 

культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : І Міжнар. наук.-

практ. інтер.-конф., м. Умань, 12 берез. 2020 р.  Умань : Візаві, 2020. С. 28-32. 

9) Мельник Н.І. Запобігання негативних явищ (куріння, вживання алкоголю, 

наркотичних речовин) серед студентської молоді. «Професійна педагогічна  позиція – 

ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому 

просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19 

лист. 2020 р.) Умань : Візаві.  С. 110-113. 

Тези доповідей: 

- на міжнародних конференціях: 

 в межах України: 

1) Гончар Г., Особливості і структура професійної діяльності викладача фізичного 

виховання. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному 

світі : І Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 12 берез. 2020 р.  Умань : Візаві, 2020. С. 

97-104. 

2) Борисюк О., Осадченко Т. Процес професійно-прикладної фізичної підготовки.  

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

І Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 12 берез. 2020 р.  Умань : Візаві, 2020. С. 85-89. 

- на всеукраїнських конференціях; 

1) Гончар Г.І. Управління процесом формування мотивації майбутніх учителів 

фізичної культури до професійно - педагогічної діяльності. Актуальні проблеми фізичного 

виховання: теорія і практика : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10 груд. 2020 

р.). Умань : Візаві. С. 54-57.   

2) Семенов А.А. Раціоналізація процесу навчання молодших школярів техніці 

плавання. Здоров’я для всіх :  матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтерн.-конф., (Умань, 6 квіт. 

2020 р.). Умань : Візаві. С. 241-243. 

3) Осадченко Т. Формування уявлень  школярів про здоровий спосіб життя.  

Здоров’я для всіх :  матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

(Умань, 6 квітня 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020.  С. 138–140. 

1) Осадченко Т.  Особливості впливу витривалості на організм школярів. Медико-

біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та 

спеціальної освіти : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 грудня 2020 р.) Луцьк 

: ЛІРоЛ. С. 125-129. 

4) Цибульська В.В. Вплив природних і гігієнічних факторів на ефективність занять 

фізичними вправами. «Професійна педагогічна  позиція – ефективна умова формування 

мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика 

ВІЛ/СНІДу» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19 лист. 2020 р.) Умань : Візаві.  

С. 177-179. 

5) Цибульська В. В. Мотивація навчання у закладах вищої освіти. Медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної 

освіти : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 грудня 2020 р.) Луцьк : ЛІРоЛ. С. 

186-189. 

6) Цибульська В. В. Сучасні проблеми фізичного виховання дорослого населення. 

«Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» : матеріали І Всеукр. наук.-



практ. конф.  (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві.  С. 49-52. 

7) Мельник Н.І. Проблеми здоров’я, здорового способу життя у сучасних умовах. 

Здоров’я для всіх :  матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

(Умань, 6 квітня 2020 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 111-115. 

8) Мельник Н.І. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у 

підготовці фахівців. «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» : 

матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Умань, 10 грудня 2020 р.) Умань : Візаві.  С. 103-

105. 

 

 

Керівник роботи        ______________ 

 _________________  

                                                                                                   (підпис)                                   

(ініціали, прізвище)  

  

 

Проректор із наукової роботи  

   ______________  _________________  

                                                                                               (підпис)                                  

(ініціали, прізвище)  

М.П.  


