
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЇХНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА
ПІДГОТОВКА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

які завжди гармонійно поєднувалися – і нині

поєднуються – з прикладними науковими роз

робками, спрямованими на вирішення проблем,

актуальних для різних ланок системи фізичного

виховання і спорту.

Одними з найбільш плідних є виконувані ба

гатогранні наукові дослідження, мета яких – ви

рішення фундаментальних і прикладних проб

лем спорту вищих досягнень. До цих напрямів

наукового пошуку належать роботи, орієнтовані

на побудову оптимальної та високоефективної

системи багаторічної підготовки спортсменів

(її структури, етапів, змісту тощо), системи від

бору перспективних спортсменів та орієнтації їх

у спорті вищих досягнень, а також на побудову

різних складових багаторічної системи (макро

циклів, мезоциклів, мікроциклів), на вивчення

та розробку різних методів і засобів підвищен

ня працездатності спортсменів і їх адаптації як

до великих за обсягами та інтенсивністю трену

вальних і змагальних навантажень, так і до будь

яких екстремальних умов навколишнього сере

довища.

Методологічно ці дослідження з теорії і ме

тодики спортивної підготовки та резервних мож

ливостей спортсменів базуються, з одного боку,

2. У 2000 р. в спеціалізованій вченій раді Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України услав-
лений боксер Віталій Кличко успішно захистив дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
фізичного виховання і спорту «Методика вивчення здіб-
ностей боксерів у системі багатоетапного спортивного
відбору». У президії засідання (від лівої): голова спеціа-
лізованої вченої ради професор В. Платонов, заступник
голови спеціалізованої вченої ради професор В. Болобан,
міський голова Києва О. Омельченко



3. Напутні поради Володимиру Кличку від ректора НУФВСУ

доктора педагогічних наук, професора В. Платонова на-

передодні захисту дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту

«Педагогічний контроль у системі базової підготовки

кваліфікованих боксерів»; праворуч – науковий керів-

ник дисертанта, доктор педагогічних наук, професор

Л. Волков

на збереженні історичних традицій науководо

слідної роботи у вищому навчальному закладі,

котра свого часу була однією з вагомих скла

дових тих фундаментальних і прикладних до

сліджень, які особливо активно й результативно

здійснювалися у 1960–1990х роках в СРСР та у

деяких східноєвропейських країнах соціалістич

ної співдружності, а з іншого боку, широко вико

ристовують величезні масиви сучасних наукових

знань, що є здобутками досліджень, які напри

кінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. виконуються у

багатьох розвинених західних країнах.

Фундатором і визнаним лідером знаної не

лише в Україні, а й далеко за її межами науко

вої школи, яка досліджує проблематику згаданих

сфер, є доктор педагогічних наук, професор, ака

демік Української академії наук Володимир Пла

тонов. Результати його дослідницької діяльності

всебічно висвітлено у 400 опублікованих працях,

основні з яких добре відомі вітчизняним та зару

біжним фахівцям спорту і спортивної науки. Він

є автором понад 30 наукових монографій та під

ручників, чимало з яких було видано не тільки в

нашій державі, а й в Італії, Іспанії, Китаї, Польщі,

Японії, Росії, Бразилії, Румунії, Аргентині, Тунісі,

Колумбії та інших країнах.

Серед праць Володимира Платонова, що ви

йшли в світ у незалежній Україні, можна відмі

тити такі, як «Двигательная активность спорт

сменов» (1992), «Тренировка пловцов высокого

класса» (1994), «Фізична підготовка спортсме

на» (1995), «Спортсмен в различных климато

географических усло виях» (1996), «Общая тео

рия подготовки спорт сменов в олимпийском

спорте» (1997), «Плавание» (2000), «Допинг и

эргогенные средства в спорте» (2003); «Система

подготовки спортсменов в олимпийском спорте.

Общая теория и ее практические приложения»

(2004), «Допинг в спорте и проблемы фармако

логического обеспечения подготовки спортсме

нов» (2010), «Спортивное плавание: путь к успе

ху» (у двох книгах – 2011 і 2012), «Периодизация

спортивной тренировки. Общая теория и практи

ческое применение» (2013) та інші.





































































За підсумками досліджень, здійснюваних у
НУФВСУ за цією тематикою, захищено дві док
торські та десять кандидатських дисертацій,
опубліковано серію наукових праць. Результати
досліджень було використано під час підготов
ки ряду правових та нормативних актів, які мали
сприяти розвитку вітчизняної фізичної культури
і спорту, – Закону України «Про фізичну куль
туру і спорт», Національної доктрини розвитку
фізичної культури і спорту до 2016 р., цільової
комплексної програми «Фізичне виховання –
здоров’я нації».
Останніми роками проблеми менеджменту
та маркетингу в сфері спорту стали предме
том пильної уваги ряду дослідників – фахівців
з інших напрямів спортивної науки. В опублі
кованих ними працях знайшли відображення
організаційноуправлінські аспекти розвитку в
Україні та світі спорту для всіх (Мирослав Дут
чак, 2009) та професійного тенісу (Ольга Бори
сова, 2012).
* * *
У 1991 р. в Київському державному інститу
ті фізичної культури, де з 1953 р. функціонувала
аспірантура, було відкрито і докторантуру. Цей
підрозділ нині очолює кандидат педагогічних
наук, доцент Лоліта Денисова.
З ініціативи навчального закладу в 1990ті
роки до переліку спеціальностей, за якими в
Україні здійснюється підготовка наукових і на
уковопедагогічних кадрів, було включено новий
самостійний напрям, і в 1997 р. рішенням Вищої
атестаційної комісії було затверджено наукову
га
лузь «Фізичне виховання і спорт». Відповідно до
цього спеціалізованій ученій раді Українського
державного університету фізичного виховання і
спорту було дозволено проводити захист дисер
тацій на здобуття наукового ступеня доктора та
кандидата наук з фізичного виховання і спорту
за
спеціальностями «Олімпійський та професійний
спорт» і «Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення», а з 2005 р. – ще й за спе
ціальністю «Фізична реабілітація».
У 2010 р. спеціалізовану вчену раду НУФВСУ з
огляду на велику завантаженість було розділено
на дві: спеціалізовану вчену раду, яка розглядає
докторські і кандидатські дисертації за спеці
альністю «Олімпійський та професійний спорт»
(голова – професор Володимир Платонов, уче
ний секретар – професор Валентина Воронова),
та спеціалізовану вчену раду, яка розглядає док
торські і кандидатські дисертації за спеціаль
ностями «Фізична культура, фізичне виховання

`різних груп населення» та «Фізична реабіліта
ція» (голова – професор Віталій Кашуба, учений
секретар – доцент Олена Андрєєва).
* * *
Науководослідна робота в Національному
університеті фізичного виховання і спорту Укра
їни реалізується відповідно до Зведеного плану
НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011–
2015 рр., затвердженого в грудні 2010 р. наказом
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту
України, а на сьогодні координується Міністер
ством освіти і науки України.
У грудні 2014 р. з ініціативи Національно
го університету фізичного виховання і спорту
України Національна академія педагогічних наук
України у своєму відділенні вищої освіти відкри
ла секцію фізичної культури і спорту, головою
якої є ректор НУФВСУ, доктор економічних наук,
професор Євгеній Імас.
У своїй науковій діяльності Національ
ний університет фізичного виховання і спорту
Украї ни та окремі його структурні підрозділи
співпрацюють з різними установами Національ
ної академії наук України (Інститутом фізіоло
гії імені О.О. Богомольця, Інститутом біоорга
нічної хімії та нафтохімії, Інститутом експери
ментальної патології, онкології та радіобіології
імені Р.Є. Кавецького), Національної академії
медичних наук України (Інститутом медицини
праці, Інститутом фармакології і токсиколо
гії, Науковим центром радіаційної медицини),
Міністерства охорони здоров’я України (На
уковопрактичним медичним центром дитячої
кардіології та кардіохірургії), Націо нальної
академії педагогічних наук Украї ни (Інститутом
психології імені Г.С. Костюка, Інститутом проб
лем виховання), з відділенням фізичної культу
ри і спорту Української академії наук, з рядом
вищих навчальних закладів (Київським націо
нальним університетом імені Тараса Шевченка,
Київським медичним університетом Української
асоціації народної медицини, Національним
університетом харчових технологій, Націо
нальним університетом оборони України імені
Івана Черняховського, кафедрою фармакології
Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця), з Українським науководо
слідним інститутом харчування та іншими галу
зевими організаціями.
Плідним для наукової діяльності в Націо
нальному університеті фізичного виховання і
спорту України є тісне, багатогранне і взаємови
гідне співробітництво з Національним олімпій
ським комітетом України та національними фе
дераціями з різних видів спорту.


