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ПЛАН
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
НА 2021-2025 РОКИ
Ши
фр
теми

I.

1.1

№
Термін
викона
Назва наукової теми
Керівник теми
державної
Індекс УДК
Кафедра
ння
реєстрації
Напрям наукових досліджень – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмнонормативні основи розвитку фізичної культури і спорту
Створення інноваційного
Бабушко С. Р.,
2021–
конкурентоспроможного
д-р. пед. наук,
0121U108205 796.5:330.341.1
туризму
2025
туристичного продукту
проф.

1.2

Історіографія олімпійських видів
спорту як джерело вивчення
олімпійської спадщини

Булатова М. М.,
д-р. пед. наук,
проф.

0121U108333 796.032:930.1

1.3

Інноваційні технології навчання
мов та професійного перекладу в
процесі підготовки фахівців з
фізичної культури і спорту

Лук’янець Т. Г.,
канд. філол.
наук, доц.

0121U108009

історії та теорії
2021–
олімпійського
2025
спорту

81. 811.111 + 3. 37.02. 2021– української та
378
2025 іноземних мов
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1.4

Теоретико-методологічні засади
розвитку професійного,
неолімпійського та адаптивного
спорту в Україні в умовах
реформування сфери фізичної
культури і спорту

1.5

Теоретичні та прикладні основи
застосування комунікацій у
спортивному менеджменті

1.6

Соцiально-гуманітарна парадигма
знання в контексті дискурсу
фізкультурно-спортивної
діяльності

1.7

2.1

Матвєєв С. Ф.,
канд. пед. наук,
проф.,
Когут І. О., д-р з
фіз. виховання і
796.071+796.0340121U108294
спорту, проф.,
056.26(477)
Кропивницька
Т. А., канд. з фіз.
виховання і
спорту, доц.
Мічуда Ю. П.,
д-р з фіз.
0121U108293 796.075:316.28
виховання і
спорту, проф.
Пінчук Є. А.,
д-р. філос. наук,
проф.

0121U108289 796.06:316.4

професійного,
2021–
неолімпійського та
2025 адаптивного
спорту

2021–
менеджменту і
2025 економіки спорту
2021– соціально2025 гуманітарних
дисциплін

інноваційних та
Теоретико-методологічні засади
2021– інформаційних
розвитку кіберспорту та
2025 технологій у
інтелектуальних видів спорту
фізичній культурі і
спорті
II.
Напрям наукових досліджень – Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної
підготовки спортсменів
Бобровник В. І.,
Теоретико-методичні основи
д-р з фіз.
фізичної та технічної підготовки
легкої атлетики,
виховання і
2021–
спортсменів на етапах
796.015.132+796.015.
зимових видів та
спорту, проф.,
0121U108193
2025
багаторічного удосконалення (на
134:796.015.365
велосипедного
Совенко С. П.,
прикладі легкої атлетики, зимових
спорту
канд. з фіз.
видів та велосипедного спорту)
виховання і
Шинкарук О. А.,
д-р з фіз.
0121U108211 796:007+159.925
виховання і
спорту, проф.
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2.2

2.3

2.4

спорту, доц.
Удосконалення підготовки до
Борисова О. В.,
головних змагань макроциклу
д-р з фіз.
збірних команд України у
виховання і
спортивних іграх
спорту, проф.
Гамалій В. В.,
Удосконалення технічної
канд. пед. наук,
майстерності спортсменів на різних проф.,
етапах багаторічної підготовки з
Шевчук О. М.,
використанням сучасних
канд. з фіз.
біомеханічних технологій
виховання і
спорту, доц.
Дяченко А. Ю.,
д-р з фіз.
Сучасні технології управління
виховання і
тренувальними та змагальними
спорту, проф.,
навантаженнями у підготовці
Русанова О. М.,
кваліфікованих спортсменів у
канд. з фіз.
водних видах спорту
виховання і
спорту, доц.

0121U108185 796.063(477)

2021–
2025

2021–
796.012:796.015.134.0
0121U108112
2025
71.2

0121U108251 796.015.6:797.1

спортивних ігор

біомеханіки та
спортивної
метрології

2021–
2025

водних видів
спорту

2.5

Структура і зміст багаторічної
підготовки спортсменів в сучасних
умовах розвитку спорту

Козлова О. К., др з фіз.
0121U108197 796.015.367
виховання і
спорту, проф.

2021–
2025

історії та теорії
олімпійського
спорту

2.6

Науково-методичний супровід
тренувальної та змагальної
діяльності кваліфікованих
спортсменів у єдиноборствах та
силових видах спорту

Коробейніков
Г. В., д-р біол.
наук, проф.

2021–
2025

спортивних
єдиноборств та
силових видів
спорту

0121U108940 796.8.015
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2.7

2.8

2.9

Побудова раціональної системи
підготовки у футболі
Вплив ендогенних та екзогенних
факторів на перебіг адаптаційних
реакцій організму до фізичних
навантажень різної інтенсивності
Мобілізація особистісного ресурсу
суб’єктів спортивної діяльності
засобами психолого-педагогічного
супроводу

Раціоналізація тренувального
2.10 процесу у спортивних видах
гімнастики
Управління тренувальними
змагальними навантаженнями
2.11
кваліфікованих спортсменів у
спортивних танцях

Функціональна та психологічна
2.12 адаптація організму спортсменок
до великих фізичних навантажень

Ніколаєнко В.
В.,
д-р з фіз.
виховання і
спорту, проф.

2021–
2025

футболу

2021–
2025

медикобіологічних
дисциплін

0121U108290 796.06:159.923+37

2021–
2025

психології та
педагогіки

0121U108308 96.41.015.15.1

2021–
2025

спортивних видів
гімнастики

0121U108969 796.412:793.3.015

2021–
2025

хореографії і
танцювальних
видів спорту

0121U108335 796.332.015

Пастухова В. А.,
д-р. мед. наук,
0121U108187 796.015.62
проф.
Петровська Т.
В.,
канд. пед. наук,
проф.
Салямін Ю. М.,
канд. пед. наук,
доц.,
Максимова
Ю. А., канд. з
фіз. виховання і
спорту, доц.
Соронович І. М.,
канд. з фіз.
виховання і
спорту, доц.
Шахліна Л. Я.Г.,
д-р. мед. наук,
проф.,
Футорний С. М.,
д-р з фіз.
виховання і
спорту, проф.

0121U108309

796.015.6.071.2+612.0 2021–
17
2025

спортивної
медицини
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III.

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та оздоровчорекреаційної рухової активності різних груп населення
Дутчак М. В., д-р
з фіз. виховання і
Теоретичні та технологічні засади
спорту, проф.,
796.011.1+796.012.2:6 2021–
оздоровчо-рекреаційної рухової
здоров’я, фітнесу і
Андрєєва О. В.,
0121U107534 13+796.035:316.334.5 2025
активності та здорового способу
рекреації
д-р з фіз.
5/56
життя різних груп населення
виховання і
спорту, проф.
Теоретико-методичні основи
біомеханічних технологій у
Кашуба В. О., д-р
2021– біомеханіки та
фізичному вихованні, спорті,
з фіз. виховання і 0121U107944 96.012.1: 159. 923
спортивної
2025
реабілітації з урахуванням
спорту, проф.
метрології
індивідуальних особливостей
моторики людини
Удосконалення системи
Круцевич Т. Ю.,
теорії і методики
педагогічного контролю фізичної д-р з фіз.
2021–
0121U108938 796.012.1:37-053
фізичного
підготовленості дітей, підлітків і
виховання і
2025
виховання
молоді в закладах освіти
спорту, проф.
IV. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації
і спортивної медицини
Лазарєва О. Б., дПідвищення рівня функціональної р з фіз. виховання
незалежності та заняттєвої участі і спорту, проф.,
615.851.3+612.766.1:3 2021– фізичної терапії,
осіб різних нозологічних груп за
Балаж М. С.,
0121U107532
16.334.55/56
2025
ерготерапії
допомогою програм
канд. з фіз.
ерготерапевтичних втручань
виховання і
спорту, доц.
Відновлення функціональних
Жарова І. О.,
можливостей, діяльності та участі д-р з фіз.
2021– фізичної терапії,
0121U107926 796:615.83-053
осіб різних нозологічних,
виховання і
2025
ерготерапії
професійних та вікових груп
спорту, проф.
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засобами фізичної терапії

