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1. Список членів студентського наукового гуртка (проблемної 

групи) 

«Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального 

стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки»  

 

№ 

п/п Прізвище, ім’я  та по батькові 
З якого року 

займається 

НДР 

Курс, 

група 

Спеціальність 

1.  Дзекан Олександр Миколайович 2018 FKSb1-

M17 

017 Фізична культура і 

спорт (Тренер з видів 

спорту) 

2.  Марчук Ярослав Анатолійович 2018 FKSb1-

M17 

017 Фізична культура і 

спорт (Тренер з видів 

спорту) 

3.  Чумак Василь Петрович 2019 FK1- 

M19z 

014 Середня освіта        

(Фізична культура) 

4.    Даіаурі Важа Важайович  

 

2020 FKS1- 

M20 
017 Фізична культура і 

спорт (Тренер з видів 

спорту) 

5.  Гремячев Мирослав Олегович 2020 FKS1- 

M20 
017 Фізична культура і 

спорт (Тренер з видів 

спорту) 

6.  Снєгов Олександр Сергійович 2020 FK1- 

M20z 

014 Середня освіта        

(Фізична культура) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Облік відвідування занять студентського наукового гуртка 

(проблемної групи) 

«Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального 

стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки»  

№ Список членів 

студентського 

наукового 

гуртка 

(проблемна 

група) 
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«Затверджую»   

Зав. кафедри М. В. Прозар ________ 

“_____” _______________ 20____ р. 

 

І. План роботи студентського наукового гуртка (проблемної  групи) 

«Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального 

стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки»  

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Примітка 

Заняття 1 

1. Зустріч зі здобувачами вищої 

освіти проблемної групи щодо 

організації роботи гуртка 

«Теоретико-методичні аспекти 

вдосконалення навчально-

тренувального процесу 

спортсменів різної спортивної 

кваліфікації» та завдань, які 

стоять перед гуртком у 2019-2020 

навчальному році. 

жовтень Гуска М. Б.  

2. Підготовка та затвердження 

тематики кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня  

жовтень Гуска М. Б.  

Заняття 2 

3. Методичні особливості написання 

кваліфікаційної дипломної роботи 

магістра зі спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

жовтень Гуска М. Б.  

4. Методичні особливості написання 

кваліфікаційної дипломної роботи 

магістра зі спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична 

культура) 

жовтень Гуска М. Б.  

Заняття 3 

5. Особливості оформлення 

бібліографічного списку 

використаних літературних 

джерел за ДСТУ 8302:2015 

листопад Гуска М. Б.  

6. Загальна характеристика та 

методичні особливості  написання 

наукової статті у фахові видання 

України 

листопад Гуска М. Б.  

Заняття 4 



7. Підготовка презентаційних 

матеріалів для захисту 

кваліфікаційної роботи магістра 

листопад Гуска М. Б.  

8.  Попередній захист 

кваліфікаційних робіт магістра 

спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт (2 курс) 

листопад Члени кафедри 

спорту і 

спортивних, 

члени СНГ 

 

Заняття 5 

9. Особливості підготовки до вияву 

рівня фізичного стану в учнів 

закладів загальної середньої 

освіти 

грудень Гуска М. Б.  

10. Загальна характеристика 

«Державних тестів та нормативів 

оцінювання фізичної 

підготовленості різних груп 

населення» 

грудень Гуска М. Б.  

Заняття 6 

11. Особливості підготовки до вияву 

рівня фізичного стану здобувачів 

вищої освіти 

грудень Гуска М. Б., 

члени гуртка 

 

12. Загальна характеристика методів, 

які використовуються під час 

досліджень у фізичному 

вихованні та спорті 

грудень Гуска М. Б.  

Заняття 7 

13. Особливості написання «Вступу» 

кваліфікаційної роботи магістра, 

бакалавра. 

січень  Гуска М. Б.  

14. Методичні особливості 

використання методів 

математичної статистики для 

опрацювання отриманих 

емпіричних даних 

січень  Гуска М. Б.  

Заняття 8 

15. Основи теорії тестування 

фізичних якостей учнів закладів 

середньої освіти, здобувачів 

вищої освіти, людей середнього, 

старшого та похилого віку 

січень Гуска М. Б.  

16. Особливості написання першого 

розділу (аналіз науково-

методичних матеріалів, 

різноманітних літературних 

джерел) кваліфікаційної роботи 

магістра 

січень Гуска М. Б.  

Заняття 9 

17. Методичні особливості 

перетворення результатів 

тестування в бали або оцінки 

лютий Гуска М. Б.  



18. Загальна характеристика поняття 

про генеральну сукупність та 

вибірку 

лютий Гуска М. Б.  

Заняття 10 

19. Особливості підготовки наукової 

статті у збірник студентів 

магістрантів К-ПНУ імені Івана 

Огієнка.  

лютий Члени гуртка  

20. Загальна характеристика 

науковометричних баз, які 

рекомендовані МОН України 

лютий Гуска М. Б.  

Заняття 11 

21. Характеристика основних понять 

у галузі фізичного виховання та 

спорту 

березень Гуска М. Б.  

22. Особливості підготовки доповіді 

для захисту кваліфікаційних робіт 

бакалавра, магістра 

березень Гуска М. Б.  

Заняття 12 

23. Особливості написання другого 

розділу кваліфікаційної роботи 

магістра (методи та організація 

дослідження) 

березень Гуска М. Б.  

24. Методичні особливості написання 

курсової роботи бакалавра зі 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) з спортивно-

педагогічного вдосконалення. 

березень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

Заняття 13 

25. Методичні особливості написання 

курсової роботи бакалавра зі 

спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт з спортивно-

педагогічного вдосконалення. 

квітень Гуска М. 

Б.Члени гуртка 

 

26. Загальні особливості класифікації 

контролю у фізичного вихованні 

та спорті 

квітень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

Заняття 14 

27. Особливості написання третього 

розділу кваліфікаційної роботи 

магістра (аналіз результатів 

дослідження) 

квітень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

28. Загальна характеристика програм 

для дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл олімпійського 

резерву, спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного 

профілю 

квітень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

Заняття 15 

29. Методика визначення біологічних 

ритмів спортсменів 

травень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 



30. Особливості підготовки та 

проведення констатувального 

експерименту у фізичному 

вихованні та спорті 

травень Гуска М. Б.  

Заняття 16 

31. Методика визначення узгодженості 

думок експертів шляхом 

визначення коефіцієнта 

конкордації (W) 

травень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

32. Особливості підготовки та 

проведення формувального 

експерименту у фізичному 

вихованні та спорті 

травень Гуска М. Б.  

Заняття 17 

33. Методика тестування аеробних 

можливостей спортсменів (індекс 

Гарвардського степ-тесу) 

червень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

34. Вимоги до робіт, які беруть участь 

у І, ІІ турах студентських наукових 

робі 

червень Гуска М. Б.  

Заняття 18 

35. Методика визначення 

соматомоторних здібностей 

спортсменів 

червень Гуска М. Б. 

Члени гуртка 

 

36. Результати роботи студентського 

наукового гуртка (проблемної 

групи) «Теоретико-методичні 

аспекти вдосконалення навчально-

тренувального процесу 

спортсменів різної спортивної 

кваліфікації» за 2018-2019 

навчальний рік. 

червень Гуска М. Б.  

 

 



ІІ. Календарний план занять студентського наукового гуртка 

 (проблемної групи) «Підвищення спеціальної фізичної працездатності та 

функціонального стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі 

річної підготовки» на 2020/ 2021 навчальний рік 

 

Заняття 1  

06 жовтня 2020 року 
 

1. Зустріч зі здобувачами вищої освіти проблемної групи щодо організації 

роботи гуртка «Підвищення спеціальної фізичної працездатності та 

функціонального стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної 

підготовки» та завдань, які стоять перед гуртком у 2018-2019 навчальному 

році. 

2. Підготовка та затвердження тематики кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

Заняття 2 

29 жовтня 2020 року 

1. Методичні особливості написання кваліфікаційної дипломної роботи 

магістра зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

2. Методичні особливості написання кваліфікаційної дипломної роботи 

магістра зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). 

 

Заняття 3 

10 листопада 2020 року 

1. Особливості оформлення бібліографічного списку використаних 

літературних джерел за ДСТУ 8302:2015. 

2. Загальна характеристика та методичні особливості  написання наукової 

статті у фахові видання України. 

 

Заняття 4 

26 листопада 2020 року 



1. Підготовка презентаційних матеріалів для захисту кваліфікаційної 

роботи магістра. 

2. Попередній захист кваліфікаційних робіт магістра спеціальності 017 

Фізична культура і спорт (2 курс). 

 

Заняття 5 

08 грудня 2020 року 

1. Особливості підготовки до вияву рівня фізичного стану в учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

2. Загальна характеристика «Державних тестів та нормативів оцінювання 

фізичної підготовленості різних груп населення». 

 

Заняття 6 

17 грудня 2020 року 

1. Особливості підготовки до вияву рівня фізичного стану здобувачів 

вищої освіти. 

2. Загальна характеристика методів, які використовуються під час 

досліджень у фізичному вихованні та спорті. 

 

Заняття 7 

26 січня 2021 року 

1. Особливості написання «Вступу» кваліфікаційної роботи магістра, 

бакалавра. 

2. Методичні особливості використання методів математичної статистики 

для опрацювання отриманих емпіричних даних. 

 

Заняття 8 

28 січня 2021 року 

1. Основи теорії тестування фізичних якостей учнів закладів середньої 

освіти, здобувачів вищої освіти, людей середнього, старшого та похилого віку. 



2. Особливості написання першого розділу (аналіз науково-методичних 

матеріалів, різноманітних літературних джерел) кваліфікаційної роботи 

магістра. 

 

Заняття 9 

09 лютого 2021 року 

1. Методичні особливості перетворення результатів тестування в бали або 

оцінки. 

2. Загальна характеристика поняття про генеральну сукупність та вибірку. 

 

Заняття 10 

25 лютого 2021 року 

1. Особливості підготовки наукової статті у збірник студентів 

магістрантів К-ПНУ імені Івана Огієнка.  

2. Загальна характеристика науковометричних баз, які рекомендовані 

МОН України. 

 

Заняття 11 

09 березня 2021 року 

1. Характеристика основних понять у галузі фізичного виховання та 

спорту. 

2. Особливості підготовки доповіді для захисту кваліфікаційних робіт 

бакалавра, магістра. 

 

Заняття 12 

25 березня 2021 року 

1. Особливості написання другого розділу кваліфікаційної роботи 

магістра (методи та організація дослідження). 



2. Методичні особливості написання курсової роботи бакалавра зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) з спортивно-

педагогічного вдосконалення. 

 

Заняття 13 

06 квітня 2021 року 

1. Методичні особливості написання курсової роботи бакалавра зі 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт з спортивно-педагогічного 

вдосконалення. 

2. Загальні особливості класифікації контролю у фізичного вихованні та 

спорті 

 

Заняття 14 

22 квітня 2021 року 

1. Особливості написання третього розділу кваліфікаційної роботи 

магістра (аналіз результатів дослідження). 

2. Загальна характеристика програм для дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, дитячо-юнацьких спортивн.их шкіл олімпійського резерву, 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. 

 

Заняття 15 

04 травня 2021 року 

1. Методика визначення біологічних ритмів спортсменів 

2. Особливості підготовки та проведення констатувального експерименту 

у фізичному вихованні та спорті. 

 

Заняття 16 

20 травня 2021 року 

1. Методика визначення узгодженості думок експертів шляхом 

визначення коефіцієнта конкордації (W). 



2. Особливості підготовки та проведення формувального експерименту у 

фізичному вихованні та спорті. 

 

Заняття 17 

08 червня 2021 року 

1. Методика тестування аеробних можливостей спортсменів (індекс 

Гарвардського степ-тесу). 

2. Вимоги до робіт, які беруть участь у І, ІІ турах студентських наукових 

робіт. 

 

Заняття 18 

17 червня 2021 року 

1. Методика визначення соматомоторних здібностей спортсменів. 

2. Результати роботи студентського наукового гуртка (проблемної групи) 

«Теоретико-методичні аспекти вдосконалення навчально-тренувального 

процесу спортсменів різної спортивної кваліфікації» за 2020-2021 навчальний 

рік. 

 

 

 

 

 



Індивідуальні завдання щодо розробки НДР членами 

студентського наукового гуртка (проблемної групи) 

Тема проблеми: «Підвищення спеціальної фізичної 

працездатності та функціонального стану 

висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки» 

 

№
 з

/п
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

виконавця 

Тема роботи Термін 

виконання 

Прізвище, 

ініціали, 

учений 

ступінь і 

звання 

наукового 

керівника 

початок кінець 

1 2 3 4 5 6 

1. Дзекан 

Олександр 

Миколайович 

Методика корекції маси тіла 

спортсменів єдиноборців 

2018 2019 Гуска М.Б., 

канд. наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,  

доцент 

2. Марчук Ярослав 

Анатолійович 

Спортивна орієнтація та 

відбір дівчаток 7-9 років для 

занять дзюдо в ДЮСШ 

2018 2019 Гуска М.Б., 

канд. наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,   

доцент 

3. Чумак Василь 

Петрович 

Організаційно-методичні 

засади підготовки фахівців 

зі спортивно-оздоровчого 

туризму у закладах вищої 

освіти 

2019 2020 Гуска М.Б., 

канд. наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,  

доцент 

4. Даіаурі Важа 

Важайович 

Коригування процесів 

відновлення організму 

борців високого класу – 

Даіаурі В.В. 

2020 2021 Гуска М.Б., 

канд. наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,   

доцент 

5. Гремячев 

Мирослав 

Олегович 

Підвищення спеціальної 

фізичної підготовки 

єдиноборців у процесі 

річного тренування 

2020 2021 Гуска М.Б., 

канд. наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,   

доцент 

6. Снєгов 

Олександр 

Сергійович 

Національна спрямованість 

фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку 

засобами українських 

народних рухливих ігор і 

забав 

2020 2021 Гуска М.Б., 

канд. наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,   

доцент 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


