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ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

Назва поля Зміст 

Назва НДЛ науково-дослідна лабораторія медико-

біологічних основ фізичного виховання та 

спорту 

Рік та підстава створення. 

Номер наказу про створення 

НДЛ 

Рішення вченої ради Херсонського 

державного педагогічного університету 

протокол від 19.05.2003 № 6. 

Наказ № 476-Д від 15.07.2003 р. 

Історична довідка про 

науково-дослідну 

лабораторію (за потреби) 

 

Мета діяльності НДЛ Проведення наукових досліджень в сфері 

медико-біологічного забезпечення фізичного 

виховання та спорту  

Основні завдання НДЛ 1. Вивчення морфофункціональних 

особливостей студентів фізичного 

виховання та спорту. 

2. Удосконалення підбору методик 

дослідження фізичного розвитку та 

функціональних особливостей студентів 

факультету фізичного виховання на різних 

етапах обстеження. 

3. Проведення лонгітудіальних досліджень 

фізичного стану, морфофункціональних 

досліджень студентів факультету фізичного 

виховання та спорту. 

Наукові організації та 

підрозділи університету, з 

якими співпрацює НДЛ  

(із зазначенням договорів про 

співпрацю) 

1 Наукові підрозділи університету: науково-

дослідна лабораторія фізіології кровообігу, 

відділ з питань інтелектуальної власності.  

2 Наукові установи НАН України  ________ 

3 ЗВО України ________________________ 

4 Зарубіжні наукові установи та освітянські 

заклади _______________________________ 

Наукова школа (за наявності)  

Науковий керівник НДЛ 

(завідувач або особа, 

відповідальна за лабораторію 

д.п.н., професор Смульський Валерій 

Леонідович 

Склад наукового колективу, 

задіяного в роботі НДЛ 

д.н.ф.в.с., професор Пітин Мар’ян Петрович; 

к.н.ф.в.с., доцент Возний Сергій Степанович; 

к.б.н., доцент Голяка Сергій Кіндратович; 

к.н.ф.в.с., доцент Гацоєва Лілія Степанівна; 

к.п.н., доцент Глухов Іван Геннадійович; 

к.п.н., доцент Пришва Олесь Борисович; 
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к.п.н., доцент Глухова Ганна Геннадіївна; 

к.н.ф.в.с., доцент Стрикаленко Євгеній 

Андрійович; 

к.н.ф.в.с., доцент Харченко-Баранецька 

Людмила Леонідівна. 

Розташування лабораторії  Головний корпус Херсонського державного 

університету, аудиторія №122 

Площа приміщень 32 

К;кількість посадочних місць 20 

Перелік нормативних, 

організаційних й методичних 

документів НДЛ 

Див. додаток 1 до паспорту 

Перелік обладнання НДЛ Див. додаток 2 до паспорту 

Основні напрями діяльності 

НДЛ 

Мета: 

Проведення досліджень відповідно до Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» в галузі фізичного 

виховання та спорту 

1 Наукова компонента: 

1.1 Проведення наукових досліджень з 

наукових проблем фізичного  виховання та 

спорту 

1.2 Створення тимчасових та довгострокових 

творчих колективів для вирішення наукових 

проблем у галузі фізичного виховання та 

спорту 

1.3 Впровадження  результатів наукових 

досліджень у практичну діяльність 

викладачів фізичного виховання,  тренерів з 

видів спорту. 

1.4 Підвищення h-індексу  співробітників 

НДЛ шляхом  публікацій в міжнародних та 

фахових виданнях Scopus, Web of Science. 

2 Освітянська компонента: 

2.1 Впровадження результатів досліджень в 

освітній процес, створення навчальних 

посібників тощо. 

2.2 Створення постійно діючих семінарів з 

медико-біологічного забезпечення фізичного 

виховання та спорту. 

2.3 Залучення студентів до проведення 

наукових досліджень. 

2.4 Участь у підготовці наукових та науково-

педагогічних кадрів. 

3 Інноваційна компонента: 



 4 

3.1 Створення і реєстрація об’єктів 

інтелектуальної власності 

3.2 Створення інноваційних структур для 

трансферу технологій 

Додатки до паспорту: 

 

Додаток 1. Перелік нормативних, організаційних й методичних документів 

НДЛ.  

Додаток 2. Перелік обладнання НДЛ. 
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Додаток 1 до паспорту 

 

Перелік нормативних, організаційних й методичних документів  

науково-дослідної лабораторії медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту 

 

№ Назва документа Вид робіт, під час 

проведення яких 

застосовуються документи 

Прим. 

1 2 3 4 

 Закон України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014  

№1556-VII  

  

 Закон України «Про наукову 

та науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 

№848-VIII 

  

 Положення про організацію 

наукової,  науково-технічної 

та інноваційної діяльності у 

Херсонському державному 

університеті 

Участь науково-

педагогічних працівників у 

виконанні 

фундаментальних та 

прикладних досліджень у 

сфері фізичного виховання 

та спорту 

 

 Положення про підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних працівників ХДУ 

Виконання тем в рамках 

здійснення підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних працівників 

 

 Положення про 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей  

Виконання наукових 

досліджень здобувачів 

вищої освіти в галузі 

фізичного виховання та 

спорту 

 

 

 

Науковий керівник    _____________   Валерій СМУЛЬСЬКИЙ 
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Додаток 2 до паспорту 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

 

медико-біологічних основ фізичного ви ховання та спорту 

 

№ 

п/п 

Найменування та 

тип 

Інвентарний 

номер 

Заводський 

номер 
Рік випуску 

Вартість, 

грн 

Енергоєм

ність, 

кВА 

(кВт) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Динамометри      

2 Спірометри      

3 Тонометри      

4 Велотренажер 

DH-8920  

10493615  21.12.2017 33414.00  

5 Велотренажер 

Spirit CU800 

10493615  26.12.2017 33414.00  

6 Бігова доріжка 

Spirit CT800 

10493616  21.12.2017 71950.50  

 

 

 

Науковий керівник    _____________   Валерій СМУЛЬСЬКИЙ 

 


