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1.1.Вчене звання професора у 2019 р. отримали – 

1.2.Вчене звання доцента у 2019 р. отримали – Шапаренко І.Є. (Рішення атестаційної 

колегії від 23 квітня 2019 р. АД № 002368) 

 

II. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами ЗВО: 

 

 

III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науково-

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на винахід 

(корисна модель) 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

Охоронні 

документи та 

інші ОІВ 

- - - - 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата, №акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

- - - - - - 



IV. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва 

видання,де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1 OleksandrV. 

Kharchenko, 

NataliyaV.Khar

chenko, InnaY. 

Shaparenko, 

LyudmylaM. 

Sakharova, 

YuliaP. 

Yushchenko 

Analysis of the 

physical 

development of 

youth and the state 

of its health 

Wiadomošci

Lecarskie 

Tom LXXI, 2019, Nr 4 

kwiecien. – p. 575-578. 

ISSN 

0043-

5147 

2 Anna V. 

Fastivetz, Pavlo 

V. Khomenko, 

Valentyna V. 

Onipko, 

Anatoliy V. 

Emetc, 

Yevheniia O. 

Skrinnik 

MEDICAL 

ASPECTS OF 

SPECIALIST 

TRAINING IN 

PHYSICAL 

THERAPY AND 

ERGOTHERAPY 

IN THE SYSTEM 

OF HIGHER 

EDUCATION OF 

UKRAINE 

Wiadomosci

Lekarskie 

2019, tom LXXIІ , nr 

5 cz II. - p. 1098-1103 

 

 

4.2. IndexCopernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання,де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

- - - - - - 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

5.1.Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

- - - - - - 

 

5.2.IndexCopernicus: 

№ 

з/

п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 



1 Согоконь 

О.А. 

Використання 

оздоровчих 

фітнес-програм 

як 

компетентісний 

потенціал в 

системі 

здоров’язбереже

ння 

Вісник 

Глухівського 

НПУ  імені О. 

Довженка. 

Глухів, 2019. – С. 50-

56. 

 

2 Согоконь 

О.А. 

Формування 

здоров’язбережу

вальної 

компетенції 

студентів 

сучасного 

закладу освіти 

Збірник 

педагогічних 

праць 

Випуск 27 (2-2019).  – 

Кам’янець-

Подільський, 2019. –  

С. 115-121. 

 

3 Мироненко 

С.Г. 

Зміст програм 

фізичної 

реабілітації для 

хворих на 

цукровий діабет 

Вісник проблем 

біології і медицини 

Вип. 1, том 2 (149). 

С. 10-14. 

 

4 Мироненко 

С.Г. 

Методика 

застосування 

ЛФК для хворих 

на ожиріння 

Вісник проблем 

біології і 

медицини 

Вип. 4, том 2 (147). 

С. 98-104. 

 

5 Остапова 

О.О. 

Проблема 

виховання 

культури 

здоров’язбережен

ня як світоглядної 

орієнтації 

майбутніх 

фахівців в 

освітньому 

процесі вищого 

навчального 

закладу   

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені                 

М. П. 

Драгоманова. 

Серія 15: Науково – 

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури / Фізична 

культура і спорт. 

Вип. 4 (112) 19. – 

Київ –  2019. – С. 87 

- 92. 

 

6 Донець О. 

В., Шаповал 

Є. Ю., 

Петришин 

О. 

Ефективність 

підходу до 

організації 

фізкультурно-

спортивної 

роботи зі 

студентами на 

основі 

використання 

різних ігрових 

моделей 

суперництва і 

співпраці у міні-

футболі 

«Педагогічна 

освіта: теорія і 

практика» 

Кам’янець - 

Подільськ. 

Випуск № 27. – С. 

141-145. 

ISSN 

2309-

9763 

7 ДонецьО. Інтегроване Науковий часопис Випуск 11 (119) 19. ISSN 



В.., 

Согоконь О. 

А. 

навчання при 

підготовці 

фахівців з 

фізичного 

виховання у 

закладах вищої 

освіти 

НПУ. імені М. П 

.Драгоманова. 

Науково 

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури. 

Серія -15. Київ. 2019 

С. 166-169. 

2311-

2220 

 

 

VI. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів 

6.1.Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва наукового гуртка Керівник гуртка Кількість 

студентів 

1 «Педагог» доц. Согоконь О.А. 12 

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість 

студентів 

1 Новітні форми роботи з предметів 

медико-біологічного циклу 

доц. Квак О.В. 14 

2 Актуальні проблеми оздоровчо-

реабілітаційних систем при 

різноманітних патологічних станах 

здоров’я  

доц. Мироненко С.Г. 11 

3 Інноваційні форми роботи з 

фізичного виховання 

доц. Согоконь О.А. 15 

4 Актуальні проблеми фізіології 

рухової активності 

доц. Шапаренко І.Є. 16 

 

 

6.2.Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетська) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Наявність 

збірника 

матеріалів 

конференції 

1. Роль фізичної 

культури і спорту в 

збереженні та 

зміцненні генофонду 

нації 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

23-24 

квітня, 2019 

р. 

38 Збірник 

матеріалів 

конференції 

на кафедрі 

 

6.3. Студентські публікації 



6.3.1. Самостійні студентські публікації (9) 

 

1. Дичко А. Рух та загартування організму – запорука здоров’я особистості // 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль фізичної культури і спорту у 

збереженні та зміцненні генофонду нації». – Полтава, 2019. –  С. 3-5 (науковий керівник 

Квак О.В.) 

2. Вишкварок І. Є. Національні традиції фізичної культури у закладах вищої 

освіти // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль фізичної культури і спорту 

у збереженні та зміцненні генофонду нації». – Полтава, 2019. –  С.13-15 (науковий 

керівник Согоконь О.А.) 

3. Мисяк М.М. Мотиваційно-ціннісне ставлення студентства до здорового 

способу життя // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і 

студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, нарями і технології 

реалізації» -  Чернігів (16 травня 2019 року) –          С. 117-120. ( науковий керівник 

Согоконь О.А.) 

4. Хлібкевич С. Показники і критерії сформованості дослідницької 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури // Всеукраїнська науково-

практична конференція «Роль фізичної культури і спорту у збереженні та зміцненні 

генофонду нації». – Полтава, 2019. – С. 82-84.                       ( науковий керівник Хоменко 

П.В.) 

5. Міщенко Є. Консервативні методи лікування в реабілітації хворих на 

дитячий церебральний параліч. – С.77-80. (науковий керівник Денисовець Т.М.)  

6. Глушко І. Характеристика системи фізичних вправ «Пілатес» як складової 

частини реабілітаційних програм //Роль фізичної культури і спорту в збереженні та 

зміцненні генофонду нації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

(м.Полтава, 23-24 квітня, 2019). – С. 16-18. (науковий керівник Мироненко С.Г.) 

7. Шинкаренко Я. Особливості використання лікувальної фізичної культури 

при ішемічній хворобі серця //Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні 

генофонду нації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м.Полтава, 

23-24 квітня, 2019). – С. 112-115. (науковий керівник Мироненко С.Г.) 

8. Янко С. Гігієнічні особливості харчування юних спортсменів Медико-

біологічні аспекти визначення й оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку / С. Янко 

// «Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації»: мат-

лиВсеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-24 квітня 2019 р.). – Полтава: Видавець 

Шевченко Р.В., 2019. – С. 80-82. (науковий керівник Шапаренко І.Є.) 

9. Хижняк О. О.Педагогічний потенціал навчальних практик у підготовці тренера 

з боксу / О. О. Хижняк; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава :  Болотін, 

2019. –  164 с. (науковий керівник Хоменко П.В.) 

 

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (3) 

 

1. Донець О. В. Особливості формування соціального здоров’я підростаючого 

покоління // О. В. Донець., В. В. Мисак / Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації (м. Полтава, 

23-24 квітня 2019 р.). – Полтава –  С. 81-84.  

2. Согоконь О.А. Теоретичні та практичні аспекти здоров’я збереження та зміцнення 

генофонду нації  /О.А. Согоконь, М.М. Мисяк  //Роль фізичної культури і спорту у 

збереженні та зміцненні генофонду нації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. – Полтава, 2019. –  С. 29-31. 

3. Согоконь О.А.  Сучасні технології здоров’язбереження у закладах вищої освіти 

/О.А. Согоконь, І.В. Кривобок  // Технології здоров’язбереження в сучасних закладах 



освіти України: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції. – Полтава, 2019. –  С. 109-113. 

 

 

6.4.Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

- - - 

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

- - - 

 

6.6.Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх результати 

(до 20 рядків) 

6.7.Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати (до 20 

рядків) 

 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1. Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2015 120 2 2 

2016 100 2 2 

2017 100 2 2 

2018 80 1 1 

2019 90 1 1 

 

7.2.Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів) 

7.3.Інформація про проекти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені 

(штатні викладачі) 

 

VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, 

музеї) та результати їх роботи (до 20 рядків). 

 

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

9.1. Договори та угоди, укладені до 2019 р., дія яких продовжується 

 

Країна Установа - Тема Документ, в Практичні Номер 



партнер партнер співробітництва рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

результати від 

співробітництва 

договору 

 

 

9.2.Договори та угоди, укладені в 2019 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

9.3.Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та 

результати відрядження, до 10 рядків). 

 

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків) 

1. Наукова установа: 

2. Напрями діяльності: 

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного 

користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб(до 10 

рядків). 

 

XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

XIII.  

Тема та 

№ державної 

реєстрації 

Науковий 

керівник 

Науковий результат Його значимість 

Реалізація                    

здоров’язбережувальн

их  технологій у 

фізиному вихованні в 

умовах європейської 

інтеграції України № 

0117 U 003236  

 

 

Миронен

ко С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

- Підтвердити гіпотезу про 

доцільність реалізації 

здоров’язбережувальних 

технологій під час 

викладання фізичного 

виховання та дисциплін 

медико-біологічного циклу; 

- обґрунтувати концепцію 

впровадження 

Впровадження 

концепції 

здоров’язбережувальн

их технологій у вищі 

навчальні заклади 

України, яка 

сприятиме динаміці в 

стані здоров’я 

студентів; 



 

XIV. Конференції 

13.1.Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати): 
 

 Кількість проведених конференцій 

 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоров’язбережувальних 

технологій у навчально-

виховний1 процес вищих 

навчальних закладів; 

-розробити модель 

формування культури 

здоров’язбереження як 

світоглядної орієнтації 

майбутніх фахівців на основі  

використання інноваційних 

методів і прийомів навчання, 

дотримання індивідуального 

підходу, створення умов для 

задоволення потреб 

реалізації фізичної  

активності 

 

 

 

 

- обґрунтувати 

цінність очікуваних 

результатів для 

потреб розвитку 

країни; 

-довести цінність 

результатів для 

підготовки фахівців у 

системі освіти; 

-навести 

запланований перелік 

інформаційно-

аналітичних 

матеріалів, 

рекомендацій, 

пропозицій, що 

можуть бути 

використані поза 

межами організації-

виконавця. 

 

Теоретичні і 

методичні аспекти 

природничонаукової 

підготовки 

майбутнього фахівця 

фізичної культури в 

умовах модернізації 

системи вищої освіти.                       

№ 0117 U  00 32 37 

 

Хоменко 

П.В. 

 

 

- Розроблення теоретико-

методологічних основ 

інтеграції 

природничонаукової 

(медичного, біологічного, 

здоров’язбережувального)зн

ання на засадах 

компетентісного системно-

синергетичного розуміння 

підготовки фахівців фізичної 

культури; 

- актуалізація концепції 

природничонаукової 

підготовки; 

-впровадження методики 

формування  

природничонаукової 

компетентності 

- Розробка та 

вдосконалення 

науково-методичних 

основ освітньо-

професійної програми 

підготовки магістрів;                 

- опублікування 

монографії               

«Сучасні фітнес-

технології в системі 

здоров’язбереження» 

- апробація та 

впровадження 

крокового тренажера 

стимулятора 

«Евфрон», отримання 

патента на корисну 

модель 



Міжнародна конференція - - - - 

Всеукраїнська конференція 1 1 1 1 

 

13.2.Назви конференцій, проведених у 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль фізичної культури і спорту в 

збереженні та зміцненні генофонду нації», м.Полтава, 23-24 квітня, 2019 р. 

 

XV. Інформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний 

бібліографічний перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному 

викладачу окремо; публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - 

для правильного обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

1.1. видані за кордоном 

1.2.видані в Україні 

Денисовець Т.М. Педагогічні засади формування здорового способу життя 

педагогічно занедбаних дітей: монографія /Т.М.Денисовець. – Полтава: ПП «Астрая», 

2019. – 241 с. 

 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

1. Хоменко П. В. Компетентнісний підхід у системі підготовки вчителя біології:  

навч. посіб. / П. В. Хоменко, О. М. Воробйова; Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В. Г. Короленка. – Полтава :  Болотін, 2019. –  164 с. 

2. Хоменко П. В.Дослідницька діяльність майбутнього учителя фізичної культури: 

теорія і практика : навч. посіб. / П. В. Хоменко, С. Б. Хлібкевич ; Полтав. нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка. – Полтава :  Болотін, 2019. –  140 с. 

3. Хоменко П. В. Теорія і практика управліннярекреаційними та спортивно-

оздоровчими проектами для студентськоїмолоді:  навч. посіб. / П. В. Хоменко, 

М. Д. Прилуцький; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава :  Болотін, 

2019. –  144 с. 

4.Согоконь О.А.,Донець О. В.Методика проведення занять фізичного виховання у 

закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації // О. А Согоконь,О. В. Донець / Навч. 

посіб. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. –  55 с. 

 

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

7.1.У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, WebofScience 

7.1.1. видані за кордоном 

1. Pavlo V. KhomenkoMEDICAL ASPECTS OF SPECIALIST TRAINING IN 

PHYSICAL THERAPY AND ERGOTHERAPY IN THE SYSTEM OF HIGHER 

EDUCATION OF UKRAINE/Anna V. Fastivetz, Pavlo V. Khomenko, Valentyna V. Onipko, 

Anatoliy V. Emetc, Yevheniia O. Skrinnik// WiadomosciLekarskie, 2019, tom LXXIІ , nr5czII. - 

p. 1098-1103. 

2. KharchenkoOleksandr V. ANALYSIS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

YOUTH AND THE STATE OF ITS HEALTH / Oleksandr V. Kharchenko, Nataliya V. 



Kharchenko, Inna Y. Shaparenko, Lyudmyla M. Sakharova, Yulia P. 

Yushchenko//WiadomošciLecarskieTomLXXIІ, 2019, Nr 4, kwiecien. –P. 575 – 578. ISSN 

0043-5147 

 
7.1.2. видані в Україні 

7.2.У інших наукометричних виданнях(IndexCopernicus) 

7.2.1. видані за кордоном 

7.2.2. видані в Україні 

1. Донець О. В. Ефективність підходу до організації фізкультурно-спортивної роботи 

зі студентами на основі використання різних ігрових моделей суперництва і співпраці у 

міні-футболі. // О. В. Донець., Є. Ю Шаповал., О. Петришин/ «Педагогічна освіта: теорія і 

практика» Кам’янець - Подільськ. – Випуск № 27. – С. 141-145. ISSN 2309-9763 

2. Донець О. В. Інтегроване навчання при підготовці фахівців з фізичного виховання 

у закладах вищої освіти // О. В. Донець., О. А Согоконь. / Науковий часопис НПУ. імені 

М. П .Драгоманова. Науково педагогічні проблеми фізичної культури. – Випуск 11 (119) 

19. Серія -15. Київ. 2019 С. 166-169. ISSN 2311-2220 

3. Мироненко С.Г. Зміст програм фізичної реабілітації для хворих на цукровий 

діабет / С.Г. Мироненко //Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1, том 2 (149), 2019. –  

С. 10-14. 

4.Мироненко С.Г. Методика застосування ЛФК для хворих на ожиріння / С.Г. 

Мироненко // Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4, том 2 (147), 2019. – С. 98-104. 

5. Согоконь О.А. Використання оздоровчих фітнес-програм як компетентісний 

потенціал в системі здоров’язбереження /О.А. Согоконь                // Вісник Глухівського 

НПУ   імені О. Довженка, Випуск 39(1) – Глухів, 2019. –  С. 56-62. 

6. Согоконь О.А. Формування здоров’язбережувальної компетенції студентів 

сучасного закладу освіти /О.А. Согоконь// Збірник педагогічних праць, Випуск 27 (2-

2019).  – Кам’янець-Подільський, 2019. –  С. 115-121.  

 

7.3.У центральних (галузевих) журналах (видання НАН України, НАПН України) 

7.4.У фахових виданнях (за профілем кафедри) 

1.Денисовець Т. М., Квак О.В. Наукові підходи до визначення поняття здоров’я та 

хвороби: порівняльний аналіз / Т.М. Денисовець, О. В. Квак // Науковий часопис 

національного педагогічного університету імені П. М. Драгоманова. Серія 15 «Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт), Випуск 11 (119) 19.– 

Київ, 2019 –  С. 92 – 97 

2.Остапова О.О. Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної рекреації в 

системі фізичного виховання /Мороз Ю.М., Остапов А.А., Остапова О.О. // Вісник 

Луганського національного університету імені Т. Шевченка №4 (327). –  Луганськ,  2019. 

–  С.87-95. 

3. Согоконь О.А. Інтегроване навчання при підготовці фахівців з фізичного 

виховання у закладах вищої освіти / О.А. Согоконь, О.В. Донець // Науковий часопис 

національного педагогічного університету імені П.М. Драгоманова : Серія 15  «Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт», Випуск 11 (119)19 – 

Київ, Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 . – С.166-170.            

 

7.5.У інших (не фахових) виданнях 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1.Міжнародних конференцій 

1. Квак О.В. Реалізація ідей сталого розвитку цивілізації в освітньому процесі по 

біохімії / О. В. Квак // ХІІ Менделєєвські читання:мат. Між. наук.-практ. конфер. Полтава, 

27-28 лютого, 2019): Сімон. – С. 107 – 109. 



2. Квак О.В. Діяльнісний підхід як засіб формування в учнів науково-природничої 

компетентності / О. В. Квак // Технології професійного розвитку педагога: спадщина 

А. С. Макаренка і пріоритети української освіти: мат. Між. наук.-практ. конфер. Полтава, 

13-14 березня 2019). – С. 145-147. 

3. Квак О.В. Гіпокінезія як фактор інволюційних змін у функціональному стані 

школярів / О. В. Квак // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій 

школі» (XXVIКаришинські читання): мат. Між. наук.-практ. конфер. Полтава, 30-31 

травня 2019). – С. 232-234. 

4. Денисовець Т.М. Особливості організації туристичної роботи в 

загальноосвітньому закладі середньої освіти / Т.М.Денисовець // Матеріали ХХІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Технології професійного розвитку 

педагога: спадщина А.С. Макаренка і пріоритети української освіти» ( 13-14 березня 2019,  

Полтава). – С. 54-56. 

5. Денисовець Т.М. Вплив фітопрепаратів на основі ехінацеї  пурпурової на здоровя 

школярів / Т.М.Денисовець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» ( ХХVIІ 

Каришинські читання) – 30-31 травня 2019,  Полтава. – С. 120-122. 

6. Мироненко С.Г. Зміст методики фізичної реабілітації при захворюваннях обміну 

речовин /С.Г.Мироненко // Каришинські читання Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій 

школі» (ХХVІІ Каришинські читання) 30-31 травня 2019 року м. Полтава. –С.208-210.  

7.Согоконь О.А. Інтегровані форми проведення занять природничо-наукового циклу 

при підготовці фахівця фізичної культури /О.А. Согоконь: матеріали Міжнародної  

науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: 

проблеми і перспективи розвитку» (8-9 листопада  2019 р. ), Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського. –  С. 35-39. 

 

8.2.Всеукраїнських конференцій 

1. Денисовець Т. М. Особливості впливу психогенного і біомеханічного чинників 

іпотерапії на організм людини // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль 

фізичної культури і спорту у збереженні та зміцненні генофонду нації». – Полтава, 2019. –  

С. 75- 77.  

2. Хоменко П.В. Аналіз професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти в 

контексті оздоровчого мислення // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль 

фізичної культури і спорту у збереженні та зміцненні генофонду нації». – Полтава, 2019. –  

С. 87-90. 

3. Согоконь О.А. Фізкультурно-спортивне оздоровлення студентів спеціальних 

медичних груп // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль фізичної культури 

і спорту у збереженні та зміцненні генофонду нації». – Полтава, 2019. –  С. 18-22. 

4. Согоконь О.А. Здоров’язбережувальні технології у навчальному процесі: 

інноваційні підходи та перспективи впровадження // Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального 

закладу. – Київ, 2019. –  С. 8-11.  

5. Остапова О.О., Гогоць В.Д. Фактори  розвитку  і формування особистості 

спортсмена-ігровика // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль фізичної 

культури і спорту у збереженні та зміцненні генофонду нації». – Полтава, 2019. –  С. 69-

73.  

6. Остапова О.О.Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної культури  

учнівської та студентської молоді в умовах ступеневої освіти /Всеукраїнська науково – 

практична конференція з міжнародною участю м. Кремінна Луганська обл. – Луганськ, 

2019. – С. 87-95. 



7. Остапова О.О.  Дискурс науковців щодо розкриття таємниці феномену дефініції 

здоров’я людини та умов формування її здорового способу життя     / Олена Остапова // 

Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика:         матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та 

Всесвітньому Дню охорони праці. – Полтава, 2019. – С. 97-101. 

 

XVI. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 

2019 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2019 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* - 

k2 Кількість захищених у 2019 р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП - 

k3 Кількість отриманих у 2019 р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 0,1 

k4 
Кількість отриманих у 2019 р.державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

- 

k5 
Обсяг надходжень у 2019 р.до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

- 

k6 
Обсяг надходжень у 2019 р.до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

- 

k7 Обсяг фінансування у 2019 р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП - 

k8 
Кількістьотриманих у 2019 р.охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

- 

k9 Кількість опублікованих у 2019 р.монографій / кількість ставок НПП 0,1 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2019 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1 

k11 
Кількість публікацій за 2019 р. у наукометричних базах даних Scopusі Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

0,2 

k12 
Кількість призових місць за 2018-2019 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

- 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 1,4 

 

*НПП – науково-педагогічний працівник   **НП – наукові послуги  

 

XVII. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

кафедри на 2020р. 

1. Отримати свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію 

(Денисовець Т.М.). 

2.    Продовжувати працювати над виконанням науково-дослідних робіт, що мають 

номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: реалізація здоров’язбережувальних  технологій у 

фізичному вихованні в умовах європейської інтеграції України № 0117 U 003236; 

теоретичні і методичні аспекти природничонаукової підготовки майбутнього фахівця 

фізичної культури в умовах модернізації системи вищої освіти  № 0117 U  00 32 37. 

3.     Друкувати статті у наукометричних виданнях баз даних Scopus, Web of Scienсe, 

Index Copernicus. 

4.      Видавати навчальні посібники за тематикою кафедри. 



5.   Працювати зі студентським науковим гуртком та проблемними групами, 

готувати наукові статті разом зі студентами.  

 

Примітки: 

1. Текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1,0, кегль 12, 

абзацний відступ – 10 мм, вирівнювання по ширині (для тексту), по лівому краю (для 

таблиць). 

2. У назві файлу зазначити назву кафедри (без слова кафедра та інших символів), напр. 

Географії та методики її навчання.docx 

3. До кожного пункту під час захисту звітів додавати матеріали, що засвідчують 

результати наукової діяльності (публікації викладачів і студентів, угоди про співпрацю, 

патенти, свідоцтва, дипломи тощо). 

4. Презентація має містити скановані зображення дипломів, патентів, свідоцтв, 

обкладинок монографій, журналів, де опубліковані статті з імпакт-фактором, 

фотоматеріали конференцій, проведених кафедрою; закордонних стажувань науково-

педагогічних працівників кафедри тощо. 

 

 

 

 

 



 


