
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри ФТФВБ 

протокол № 2   від “09” вересня  2020 р. 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА 

“Здоров’я формуючі технології у фізичному вихованні студентів ВНЗ” 

 

Керівник гуртка: канд.біол.наук, доцент Бобирєв В.Є. 

Мета роботи гуртка: Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей, 

формування  навичок самостійної науково-дослідної роботи. 

Тематика роботи гуртка:  роль фізичної підготовленості студентів ВНЗ” 

Графік роботи гуртка:      другий четвер кожного місяця, 17.00 - 18.00, головний  

       корпус ДДПУ, “Біоіндикація навколишнього 

середовища”ауд.№3. 

Список членів гуртка:   1. Сидоренко О. — 2 курс спец. освіта — староста; 

                                 2. Топал О.— 2  курс спец. освіта; 

                                 3. Ямполець К.  — 2 курс спец освіта. 

 

№ 

п/п 
Тематика занять Форми роботи Кількість годин 

Термін 

виконання 

1. Розробка тематики 

наукової роботи. 

Організаційне 

засідання 

1 година Вересень- 

2020 

2. Організаційний збір 

студентів членів 

наукового гуртка 

Практичне 

засідання 

 

1 година 

 

Жовтень- 

2020 

3. Допомога членам 

наукового гуртка у 

виборі теми 

дослідження, складання 

плану, пошук 

літературних джерел 

 

Практичне 

засідання 

 

 

1 година 

 

 

Листопад- 

2020 

4. Обговорення теми 

наукової роботи, плану, 

вимог до змісту, 

оформлення доповіді, 

використання фондів 

бібліотек та 

комп'ютерних технологій 

 

 

Практичне 

засідання 

 

 

 

4 години 

 

 

Грудень-2020 

Березень-2021 

5. Участь з доповіддю на 

науково-практичній 

конференції студентів 
ДДПУ 

 

Наукова 

конференція 
2 години 

 

Квітень- 

2021 
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ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА 

«Методичні основи організації фізичної і соціальної реабілітації  

школярів з особливим станом здоров’я » 

 

Керівник гуртка:      канд. біолог. наук, доцент Клименко Ю.С. 

Мета роботи гуртка:        розробити комплекс виховних заходів для студентів з                 

метою стимулювання оздоровчої активності.   

Тематика роботи гуртка: особливості організації оздоровчої рухової активності. 

Графік роботи гуртка:    перший понеділок кожного місяця, 15.00 — 16.00,    

               спортивний корпус, аудиторія №3. 

Список членів гуртка:    1. Сташевська В. — 4 курс ф-т фіз.вих – староста; 

                                          2. Галкін Д. — 3 курс  ф-т фіз.вих; 

     3. Борошниченко М.  — 3 курс  ф-т фіз. вих. 

№ 

п/п 
Тематика занять Форми роботи Кількість годин 

Термін 

виконання 

1. Організаційний збір для 

членів наукового гуртка: 

-затвердження плану 

роботи гуртка; 

-ознайомлення з 

вимогами до написання 

наукової роботи 

 

 

Вступне 

засідання 

 

 

 

1 година Вересень-2020 

2. Ознайомлення з 

методикою дослідження. 

Формулювання теми, 

мети і завдань дослідж. 

 

 

Співбесіда 

 

 

1 година 
Жовтень-2020 

3. Визначення актуальності 

дослідження та робота з 

літературними 

джерелами 

Співбесіда 

 

1 година 
Листопад-2020 

4. Проведення наукового 

дослідження 

Практичне 

заняття 

 

3 години 

Січень-Лютий 

2021 

5. Узагальнення матеріалу 

та підготовка наукових 

доповідей на конфер. 

 

Практичне 

заняття 

 

1 година 

 

Березень-2021 

 

 

6. Виступ на конференції Засідання секції 2 години Квітень-2021 
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“Адаптаційні реакції організму на фізичне  навантаження   

дітей віком 7-17 років” 

 

Керівник гуртка:     доктор біологічних наук, професор Дичко В.В. 

Мета роботи гуртка:    отримання нових знань, постановка і вирішення   

      актуальних проблем гуманітарного профілю і тих   

      напрямів,  що розвиваються на межі споріднених наук та  

      міждисциплінарних зв'язків. 

Тематика роботи гуртка: особливості  адаптаційних реакції організму на фізичне   

      навантаження  дітей віком 7-17 років 

Графік роботи гуртка:     перший четвер кожного місяця, 15.00-16.00, 

               спортивний корпус, наукова лабораторія. 

Список членів гуртка:     1. Фесенко Л. — 3 курс фізична реабіл. староста; 

    2. Чорна Є. — 3 курс, фізична реабілітація; 

    3. Гончарова О.— 4 курс, фізична реабілітація; 

    4. Яременко К. — 4 курс, фізична реабілітація; 
   

    

№ 

п/п 
Тематика занять 

Форми 

роботи 

Кількість 

годин 

Термін 

виконання 

 1. 1. Прийом до студентського 

наукового гуртка, ознайомлення 

з Положенням про роботу 

студентського наукового 

гуртка 

2.Обговорення і затвердження 

плану роботи на 2020-2021 н.р. 

Затвердження тематики 

наукових досліджень студентів 

Стартове 

засідання  

студентського 

наукового 

гуртка 

1 година Жовтень 

2020 

 

  2. 1. Робота з каталогами. Пошук 

наукових джерел і робота з 

довідковою літературою. 

2.Укладання і оформлення 

бібліографії. 

3.Складання плану наук.дослід. 

Практичне 

заняття № 1 

студентського 

наукового 

гуртка 

1 година Листопад 

2020 

  

  3. 1. Вимоги до оформлення 

науково-дослідницьких робіт. 

2. Обґрунтування актуальності, 

Практичне 

заняття № 2 

1 година Грудень 

2020 



 

наукової новизни, практичної 

значимості досліджуваної 

тематики. 

3. Розкриття змісту питань 

плану наукового дослідження. 

4. Зміст і оформлення 

висновків наукової роботи. 

  4. 1. Обговорення стану науково-

дослідницької роботи. 

2. Звіти членів студентського 

наукового гуртка про 

результати роботи за І семестр 

та виконання планів наукових 

досліджень 2020-2021 н.р. 

3. Обговорення та 

затвердження плану роботи на 

ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

Круглий стіл 1 година Січень 

2021 

  5. 1. Обговорення стану 

підготовки наук.-дослідн. робіт. 

2. Обговорення проблемних 

питань. 

Співбесіда 1 година Лютий 

2021 

  6. 1. Попередній захист 

дослідницько- пошукової 

роботи на засіданні 

студентського наукового 

гуртка та їх рецензування. 

2.Підсумки попереднього 

захисту дослідницьких робіт та 

затвердження рецензій. 

Співбесіда 1 година Березень 

2021 

  7. Проведення науково-практичної 

студентської конференції. 

1. Захист студентських 

наукових робіт. 

2. Підготовка до публікації в 

науковому збірнику за 

результатами роботи 

студентського наукового 

гуртка у 2020-2021 н.р. 

Засідання 

секції 

ФТФВБ 

2 години 

 

Квітень 

2021 
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ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА 

“Формування здорового образу життя студентської молоді” 

 

Керівник гуртка:     канд. біол. наук, доцент Дичко О.А. 

Мета роботи гуртка:    висвітлення і поширення результатів наукового пошуку,  

      наукових робіт. 

Тематика роботи гуртка: вплив фізичної культури на здоров‘я студентів 

Графік роботи гуртка:      перша середа кожного місяця, 15.00-16.00, 

                спортивний корпус, наукова лабораторія. 

Список членів гуртка:   1. Яричина Д.  — 2 курс, ф-т фіз.вихов. — староста,  

     2. Власенко Ю. — 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

     3. Галепа Г. — 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

     4. Кушковий Р. — 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

     5. Літвінова М.— 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

     6. Меркульєв В.  — 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

     7. Моренко Є.— 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.) 

                                 8. Сапранов Р. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

                                 9.Шенвандо Н. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ.); 

                                10. Шулаков Д. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (ФТЕ .). 
      
    

 

№ 

п/п 
Тематика занять 

Форми 

роботи 

Кількість 

годин 

Термін 

виконання 

1. Розробити зразкову тематику 

наукових робіт студентів 

Стартове 

засідання 

СНГ 

1 година Вересень 

2020 

2. Провести організаційну нараду 

студентів, що виявили бажання 

брати участь у роботі наукового 

гуртка 

Практичне 

заняття 

1 година Жовтень 

2020 

3. Надати допомогу студентам у 

виборі тем для підготовки 

наукових робіт, підборі 

літератури, складанні планів-

проспектів рефератів 

Практичне 

заняття 

1 година Протягом 

навчального 

року 

4. Організувати на засіданнях 

наукового гуртка обговорення 

наступних питань: 

- схвалення тем наукових робіт, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

вибраних студентами, і їх 

планів-проспектів; 

- вимоги, що пред'являються до 

змісту і оформлення наукових 

рефератів студентів; 

- використання можливостей 

наукових і публічних бібліотек 

для підготовки рефератів; 

- використання комп'ютерних 

технологій для підготовки 

наукових робіт; 

- обговорення підготовлених 

наукових робіт студентами у 

міру їх готовності; 

- обговорення остаточних 

варіантів наукових рефератів 

студентів 

 

Практичне 

заняття 

 

1 година 

 

Щомісячно 

5. Організувати участь у 

факультетських 

Університетських, 

міжвузівських семінарах і 

конференціях членів наукового 

гуртка 

Науковий 

семінар 

1 година За планом 

6. У мірі готовності наукових 

робіт здійснювати 

індивідуальну співбесіду з 

авторами по їх змісту і 

оформленню 

Співбесіда  

 

 

Протягом 

навчального 

року 

7. Проведення науково-

практичної студентської 

конференції. 

Підготовка до публікації в 

науковому збірнику за 

результатами роботи  та 

науково-практичної 

студентської конференції у 

2020-2021 н.р. 

Засідання 

секції 

ФТФВБ 

2 година Квітень 

2021 
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ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 

“ Антропологія та екологія людини” 

 

Керівник проблемної групи:              канд.пед.наук, доцент Кушакова І.В. 

Мета роботи проблемної групи:        розвиток дослідницьких умінь студентів у  

        галузі антропології та екології людини. 

Тематика роботи проблемної групи: екоцентрична свідомість і сучасний    

                 антропогенез. 

Графік роботи проблемної групи:      кожен перший понеділок місяця, 15-00    

                   ауд. № 29 ПВПК. 

Список членів проблемної групи:    1. Кузнєцов Д. — 1 к. магіст. фіз. вих,  стар. 

                                                             2. Ертуганов А. — 1 курс магіст. фіз. вих; 

                                                             3. Гаврилов Є. — 1 курс магіст. фіз. вих. 

№ 

п/п 

Тематика занять Форми роботи Кількість 

годин 

Термін 

виконання 

1. Складання плану роботи 

гуртка. Розподіл обов'язків. 

збори 

проблемн. групи 

2 ІХ 

2. Робота з літературою за темою 

досліджень. 

індивідуальна 

робота 

8 Х-ХІІ 

3. Збирання з літературних  

джерел інформації про вплив 

суспільства на біосферу Землі. 

індивідуальна 

робота 

10 Х-ХІІ 

4. Вивчення практики екологічн. 

виховання в сучасній школі за 

даними з мережі Інтернет, 

науково-методичних публікацій 

та періодики, а також за 

власними   спостереженнями. 

індивідуальна 

робота 

6 І-ІІІ 

5. Вивчення впливу на психіку та 

фізіологію сучасної людини, 

змін в біосфері планети за 

даними з мережі Інтернет, 

науково-методичних публікацій 

та періодики, а також за 

власними   спостереженнями. 

збори 

проблемної 

групи 

6 ІІ-ІІІ 

6. Підготовка доповідей на 

наукову конференцію ДДПУ. 

Засідання секції 

ФТФВБ 

2 ІІІ-ІV 
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ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 

   “Біоіндикація навколишнього середовища” 

 

Керівник проблемної групи:             доцент Курільченко І.Ю. 

Мета роботи проблемної групи:       виявити швидкість адаптації та ступінь втоми   

       студентів під час навчальних занять                               

Тематика роботи проблемної групи: Здоров’язбережувальні навчальні технології 

Графік роботи проблемної групи:     кожна перша середа місяця,  15.30-16.30           

                                  ауд. №  29, корпус ПВПК. 

Список членів проблемної групи: 1.Андрюшевич І. - 1 курс, ф-т фіз.вихов. (біол); 

                                                           2. Діанова А.- 1 курс, ф-т фіз.вихов. (біол); 

                                                           3. Єршова С. - 1 курс, ф-т фіз.вихов. (біол); 

                                                           4. Назарова А. - 1 курс, ф-т фіз.вихов. (біол); 

                                                           5. Семенюк С. -  1 курс, ф-т фіз.вихов. (біол); 

                                                           6. Черняк С.— 2 курс ф-т фіз.вихов.,- староста; 

                                                           7. Головата А.  — 2 курс, ф-т фіз.вихов. (біол); 

              8. Дрьомов Д.  — 2 курс, ф-т фіз.вихов. (біол.); 

                                                            9. Кравцов В.  – 2  курс, ф-т фіз.вихов. (біол.); 

                                                           10. Маслова Ю. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (біол.); 

                                                           11. Никитенко Ю. – 2 курс, ф-т фіз.вихов.(біол.); 

                                                           12. Пензова Н. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (біол.); 

                                                           13. Руденко О. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (біол.); 

                                                           14. Сборщик О. – 2 курс, ф-т фіз.вихов. (біол.);  

                                                           15.Солнцева Г. – 2 курс,ф-т  фіз.вихов. (біол).      

 

№ 

п/п 

 

Тематика занять 

 

Форми роботи 

Кіль- 

кість 

годин 

Термін 

виконання 

1. Складання плану роботи. 

Вибори старости. 

Бесіда 2 ІХ 

2. Робота з літературою в 

бібліотеці університету. 

Вивчення методики       

роботи з науковим 

фондом, підбір літератури 

по темі дослідження. 

Ознайомлення з 

основними методами 

статистичної обробки 

результатів досліджень, 

правило виконання 

дослідницьких робіт. 

Складання списку 

літератури. 

 

 

2 

 

 

Х-ХІ 

3. Формування груп, Бесіда 2 Х-ХІІ 



 

розподіл завдань між 

групами. 

4. Організація і проведення 

аудиторних досліджень. 

Збір і накопичення 

експериментального 

матеріалу. 

Ознайомлення з  

методами: 

спостереження, 

експеримент, 

моніторинг, 

біотестування, 

моделювання. 

 

1 

 

І 

5. Почергова зустріч з 

представниками різних 

груп. 

Бесіда, виконання 

тренувальних завдань 

2 І-ІІ 

6. Підготовка доповіді на 

наукову конференцію 

ДДПУ. 

Підсумкове 

узагальнення 

2 ІІІ-ІV 

7. Виступ з доповіддю на 

конференції ДДПУ. 

Засідання секції 

ФТФВБ 

2 ІV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


