1

Теми науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрах НУФВСУ
в межах робочого часу викладачів у 2016-2020 рр.
Шифр
наукової
теми

Назва
наукової теми

Керівник теми

№ державної
реєстрації

Індекс УДК

Термін
виконання

Кафедра

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Інноваційні методи навчання мовам
та професійному перекладу у вищому
навчальному закладі
спортивного профілю
Історичні
умови
та
соціальні
наслідки
участі
українських
спортсменів в Олімпійських іграх

Кудря М.М.,
к.пед.н., доц.

Історія розвитку туризму в Україні

Попович С. І.,
к.і.н.

1.3

1.5
1.7

1.10

1.12

1.14

0116U001617
Булатова М.М.,
д.пед.н., проф.

0116U001619

0116U001613

Теоретичні та прикладні аспекти Мічуда Ю.П.,
д.фіз.вих., проф.
підприємництва у сучасному спорті

0116U001622

Сучасний

неолімпійский

(Тимошенко Ю.О.,
д.і.н., доц. зміна
керівника) на

2016-2020

796.032.2.077.2+316.25(477
)

2016-2020

379.85(477)

2016-2020

0116U001631

Організаційно-методичні
основи Когут І.О.,
д.фіз.вих., доц.
розвитку адаптивного спорту

Спорт як соціокультурний феномен

796.077.5+8125.001.76

Пінчук Є. А.,
д.філос.н., проф.
спорт: Кропивницька Т.А. 0116U100412

2016-2020

Менеджменту і
економіки спорту

796"312":373.61

796.032(4)(477)

Туризму

2016-2020

796.035-056.26

796.011

Історії та теорії
олімпійського
спорту

Професійного,
неолімпійського
та адаптивного
спорту

2020

Соціальногуманітарних
дисциплін

2019-2020

Професійного,

2014-20180114U000406

Української та
іноземних мов

продовжено до

європейський
контекст

та

2
неолімпійського та
адаптивного спорту

вітчизняний к.фіз.вих., доцент

Шифр
наукової
теми

Назва
наукової теми

Керівник теми

№ державної
реєстрації

Індекс УДК

Термін
виконання

Кафедра

1

2

3

4

5

6

7

2.8

Особливості
соматичних,
вісцеральних та сенсорних систем у
кваліфікованих
спортсменів
на
різних етапах підготовки
Побудова тренувального процессу
висококваліфікованих спортсменів,
якіспеціалізуються у водних видах
спорту
з
урахуванням
вимог
змагальної діяльності
Розробка
ритмокардіографічного
комплексу
з
використанням
структурно-лінгвістичного
аналізу
варіабельності серцевого ритму

2.9

2.10

2.11

2.14

Пастухова В.А.,
д.мед.н., доц.

0116U001632

612.01117.2+612.273.+612.7
66.1:796

2016-2020

Шкребтій Ю.М.,
д.фіз.вих., проф.

НУФВСУ
Ільїн В.М.,
д.б.н., проф.
Петрухін В.О.,
д.фіз.-мат.наук
Статодинамічна стійкість, як основа МаксимоваЮ.А.,
технічної підготовки тих, хто к.фіз.вих.,доц.
займаються спортивними видами
гімнастики
Теоретико-методичні
основи Колот А.В.,
підвищення технічної майстерності к.фіз.вих., доц.
кваліфікованих
спортсменів
у
змагальних вправах (на прикладі
легкої атлетики, зимових видів та
велосипедного спорту)

Медикобіологічних
дисциплін
Водних видів
спорту

0116U001614

0116U001610

0116U001612

0116U001616

796.011.1:613,97

2016-2020

796:615.817+616-074

2016-2018
(тема
закрита)

796.41.015.134:531.36

796.015.134057.86[796.47+796.61+796.9]

2016-2020

2016-2020

Медикобіологічних
дисциплін
Спортивних
видів
гімнастики
Легкої
атлетики,
зимових видів
та
велосипедного
спорту

2.19

2.20

2.21
2.22

2.24

2.26

2.27

2.28

Технології психолого-педагогічного
супроводу та розвитку суб’єктів
спортивної діяльності
Удосконалення змагальної діяльності
кваліфікованих
спортсменів
у
спортивних іграх
Удосконалення системи підготовки
на сучасному етапі розвитку футболу
Удосконалення
тренувального
процесу кваліфікованих спортсменів
в спортивних танцях на сучасному
етапі розвитку виду спорту
Функціональна
і
психологічна
адаптація організму спортсменок до
великих фізичних навантажень
Управління тренувальним процесом
кваліфікованих спортсменів у силових видах спорту та єдиноборствах
на основі сучасних технологій моделювання та контролю основних
характеристик підготовки
Вдосконалення системи спортивної
підготовки і змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів в
сучасних умовах інтенсифікації
змагальної діяльності
Біомеханічні та психофізичні
критерії техніко-тактичної
підготовленості спортсменів високої
кваліфікації

Петровська Т.В.,
к.пед.н., проф.

0116U001627

796.015.1:159.9

2016-2020

3
Психології та
педагогіки
Спортивних
ігор

Борисова О.В.,
д.фіз.вих., проф.

0116U001628

796.093+796.1/3-057.76

2016-2020

Ніколаєнко В.В.,
д.фіз.вих, проф.

0116U001618

796.332.015.1406

2016-2020

Саронович І.М.,
к.фіз.вих.

Шахліна Л.Я.-Г.,
д.мед.н., проф.
Олешко В.Г.,
д.фіз.вих., проф.,
Данько Г.В.,
к.фіз.вих., проф.

Драгунов Л.О,
к.пед.н., доц.

0116U001611

0116U001629

0116U001621

796.412.015.2:793.3-057.86

796.015.6

796.8.015.4

Коробейніков
Г.В., д.біол.н.,
проф.

2016-2020

Хореографії і
танцювальних
видів спорту

2016-2020

Спортивної
медицини

2016-2020

Спортивних
єдиноборств та
силових видів
спорту

2017-2020

Історії та теорії
олімпійського
спорту

2018-2020

Біомеханіки та
спортивної
метрології

0117 U000806
796.015.071.2+796.063.4

0118 U002068
796.071.2.015:796.012.1+159.
91

Футболу

4

Шифр
наукової
теми

Назва
наукової теми

1
3.12

2
Теоретико-методичні
основи
вдосконалення
програмнонормативних
засад
фізичної
підготовки дітей, підлітків і молоді
Теоретико-методичні основи здоров'я
формуючих технологій у процесі
фізичного виховання різних груп
населення
Теоретико-методологічні
засади
оздоровчо-рекреаційної
рухової
активності різних груп населення

3.13

Керівник теми

3
Круцевич Т.Ю.,
д.фіз.вих., проф.

3.23

Шифр
науково
ї теми
1
4.2

Назва
наукової теми

Індекс УДК

4

5

0116U001626
Кашуба В.О.,
д.фіз.вих., проф.

Дутчак М.В.,
д.фіз.вих., проф.
Андрєєва О.В.,
д.фіз.вих., проф.
Здоров’яформуючі технології дітей Маслова О.В.
та молоді у процесі адаптивного к.фіз.вих., доц.
фізичного виховання

3.15

№ державної
реєстрації

Керівник теми

2
3
Організаційні
та
теоретико- (Марченко О.К.,
методичні
основи
фізичної к.пед.н., проф. .
реабілітації
осіб
різних зміна керівника) на

796.015.2-053.6

Термін
виконання

6

2016-2020

Кафедра

7
Теорії і
методики
фізичного
виховання
Кінезіології

0116U001615

0116U001630

796.035-05:6/3.7

796.035-05:6/3.7

2016-2020

2016-2020

0116U001620

796:613.25-053.6-085

2016-2020

№ державної
реєстрації

Індекс УДК

Термін
виконання

4
0116U001609

5
796-085:616-053

6
2016-2020

Здоров’я,
фітнесу і
рекреації
Спортивної
медицини

Кафедра

7
Фізичної
реабілітації

5

4.6

4.7

4.8

нозологічних, професійних та
вікових груп
Удосконалення теоретичних і
методичних основ програмування
процесу фізичної реабілітації при
первинному
екзогенноконституціональному ожирінні
Технології фізичної реабілітації
при
пошкодженнях
нижніх
кінцівок у спортсменів ігрових
видів спорту
Організаційні
та
методичні
особливості фізичної реабілітації
осіб з вогнепальними та мінновибуховими ураженнями

Балаж М.С.
к.фіхз.вих.
Жарова И.О.,
д.фіз.вих., доц.

0116U001665

Фізичної
реабілітації

796:613.25-053.6-085
2016-2020

Ніканоров О.К.,
д.фіз.вих., доц.

0116U001666

Лазарєва О.Б.,
д.фіз.вих., проф.

0116U001667

796.077.2-085:61.7
2016-2020
796-085:616-001.45
2016-2020

Фізичної
реабілітації
Фізичної
реабілітації

