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Вступ
1. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця
Тема, шифр, замовник,
Основні
№№
обсяг (грн.), керівник
результати
2. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду.
3. Винахідницька та раціоналізаторська робота.
4. Публікації (кількість наукових робіт, надрукованих у міжнародних
виданнях, видавництвах України, монографій, підручниках). (Додаток А).
5. Пропаганда (кількість співробітників кафедри, які виступали з доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіуммах: всього, в т.ч. – міжнародних, державних, обласних.
Назва конфереМісце проведення
№№
П.І.Б.
Тема доповіді
нції
конференції
Формування готовності майбут"Актуальні проніх учителів фіI Міжнародблеми фізичного
зичної культури
на науковом. Дніпропетровськ,
1.
виховання і сподо використання
практична
15.04.15
рту в сучасних
фізкультурноконференція
умовах"
оздоровчих технологій у професійній діяльності
Практическое
“Олімпійський
Запорізький
проявление физрух, фізичне виобласний
культурноховання, спорт
м. Запоріжжя,
2.
науковооздоровительных
та здоров’я лю29.10.15
практичний
технологий в фидини сучасної
форум
зическом воспиУкраїни”
тании
6. Участь у виставках (назва виставкових заходів).
7. Робота за договорами про творчу співдружність.
8. Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів кандидатського мінімуму.
8.1. Складання іспитів кандидатського мінімуму – таблиця.
№№
П.І.Б.
Предмет
8.2. Захист кандидатської дисертації.
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8.3. Робота над дисертаціями – таблиця.

№
№

1
.

П.І.Б.

Верховська Марина
Володимирівна

Науковий
керівник
(консульНазва дисертації
тант), вчений ступень, вчене
звання
"Формування год. пед.н.,пр
товності майбутніх офесор
учителів фізичної
І. М. Лякультури до вико- хова
ристання фізкультурно-оздоровчих
технологій у професійної діяльності"

Дата затвердження
теми дисертації
Вченою
радою
30.03.11

Дата
представлення
дисертації до
захисту

Спецрада подання
дисертації до
захисту

Вид
навчання

12.02.15

4.06.15

заочне

9. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць,
монографій, опанування дисертацій.
9.1. Відгуки на дисертаційні роботи (П.І.Б. автора дисертаційної роботи,
далі перечень авторів робот та їх роботи).
10. Звіт про науково-технічну творчість молоді.
10.1. Скільки працювало гуртків, в них студентів.
10.2. Скільки працювало СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективів.
10.3. Скільки студентів працювало у госпдоговірних темах.
10.4. Скільки студентів працювало у держбюджетних темах.
10.5. Керівництво викладачами науковою працею студентів – таблиця.
№№

Керівник

Тема дослідження
гуртка

Студенти

10.6. Кількість курсових проектів, виконаних студентами на кафедрі, з
них на реальній основі, з елементами НДР (П.І.Б. та назва роботи).
10.7. Кількість дипломних проектів, виконаних на кафедрі, з них на реальній основі, з елементами НДР, рекомендовано до впровадження
(П.І.Б. та назва роботи).
10.8. Проведено олімпіад: усього.
10.9. Кількість студентів, які виступили з доповідями на конференціях,
на рівні (П.І.Б., назва конференцій, тема доповіді. (Додаток В):
- міжнародному;
- міжгалузевому та галузевому;
- закладу освіти.
10.10. Кількість студентських робіт, рекомендованих на державні конкурси (П.І.Б. та назва роботи).
10.11. Кількість робіт, заохочених на державних конкурсах (П.І.Б. та
назва роботи).
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10.12. Кількість студентів, що мають у звітному році патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (П.І.Б. та назва роботи).
10.13. Кількість студентів, що мають у звітному році наукові публікації (Додаток Б).
10.14. Кількість впроваджених робіт, у виконанні яких приймали
участь студенти (П.І.Б. та назва роботи).
11. Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, та
пропозиції щодо заохочення співробітників.
Звіт розглянутий на засіданні кафедри 18 грудня 2015 року.
Протокол №4.
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Додаток А
Публікації статей викладачів кафедр
и фізичного виховання і спорту за 2015 рік
№№

П.І.Б. автора

Назва

Місце та час видання

1

Рибницький Використання меА.В.
тоду колового тренування на уроках
фізичної культури

Вісник
Чернігівського
національного педагогічного
університету.
Випуск 129. – Т.3.
– 2015. – С. 275278
Збірник наукових
праць
«Фізична
культура, спорт та
здоров’я
нації».
Вінниця, 2015. –
Випуск 19. – Т.1. –
С. 365-369.
Матеріали
І
міжнародної науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми
фізичного виховання і спорту в
сучасних умовах»
Дніпропетровськ.
– 2015. – С. 50-53
Педагогіка, психологія та медикобіологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту : науковий журнал / редкол.:
С. С. Єрмаков (голов. ред). – Харків, 2015. – № 1. –
С. 17–24.

2

Рибницький Самоконтроль стуА.В.
дентів за станом
свого організму в
процесі
занять
фізичними вправами
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Верховська
М.В.

Формування
готовності майбутніх
учителів фізичної
культури до використання фізкультурно-оздоровчих
технологій у професійній діяльності

4.

Верховська
М.В.

Основи
програмування занять з
використанням
фізкультурнооздоровчих технологій у процесі
фізичного
виховання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів

5.

Верховська
М.В.

Basics of program- Pedagogics,
ming exercises using psychology,
health and fitness medical-biological

Обсяг,
д.а.
0,7

0,8

Співавтори
Нестеров
О.С.
Артеменко
В.В.
Мілаєв О.І.
Козерук
К.В.
Артеменко
В.В.
Нестеров
О.С.
Козерук
К.В.

0,5

0,6

0,5
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6.

Верховська
М.В.

7.

Верховська
М.В.

8.

Верховська
М.В.

9.

Верховська
М.В.
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Абдуллаев
А.К.,

technology in physi- problems
of
cal education pupils physical
training
of secondary schools and sports. – 2015.
– Vol. 1. – P. 17–
23.
Сучасні фізкульту- Фізичне вихованрно-оздоровчі тех- ня, спорт, і кульнології в системі тура здоров'я у суфітнес-індустрії
часному суспільсті. – 2015. - №
2(30). – С. 51-55
Форми фізкультур- Вісник Запорізьно-оздоровчих тех- кого національнонологій у процесі го університету.
фізичного
вихо- До друку.
вання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів
Основи
програ- Педагогіка, псимування занять з хологія та медиковикористанням
біологічні
профізкультурноблеми фізичного
оздоровчих техно- виховання і спорлогій у процесі ту , Харків. До
фізичного
вихо- друку.
вання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів
Підвищення моти- Національний певації
майбутніх дагогічний універучителів фізичної ситет
імені
культури
щодо М. П. Драгоманов
опанування
а
фізкультурнооздоровчими технологіями.
Процессы восста- Вісник
новления водного Чернігівського
баланса спортсме- національного пена
дагогічного
університету.
Випуск 129. – Т.4.
– 2015. – С. 3-7

0,4

І. М. Ляхова

0,8

0,8

0,3

0,6

Ребар И.В.,
Нестеров
А.С.
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