
 

 

3.3.5. Факультет еколого-медичних наук 

Матеріали до звіту кафедри екології з НДР за період 2000-2001 рр. 
1. На кафедрі працює освітньо-літературний екологічний центр. 
2. Створені наукові школи: 
• професора М.І. Калініна (екосистемологія); 
• доцента Л.П. Клименка (техноекологія); 
• доцента В.М. Давиденка (біотехнологія). 
3. Кількість виконавців НДР – 8: проф. М.І. Калінін; доц. Л.П. Клименко; доц. 

 В.В. Добровольський; доц. В.М. Давиденко; доц. О.Ф. Прищепов; доц. 
 О.А. Сирота; ст. викл. Л.І. Василенко; асистент В.В. Єлісєєв.  

4. Всі викладачі кафедри екології виконують НДР. 
5. Протягом звітного періоду виконувались наступні НДР: 
• комплексний моніторинг Кінбурнської коси та акваторії м. Миколаєва; 
• екологічний стан природних степових ландшафтів та їх систематизація як об’єктів 

природно-заповідного фонду Миколаївської області; 
• розробка автоматизованої навчально-інформаційної системи з екології. 
6. Завершених НДР у звітному періоді не було. 
7. Наукових звітів кафедри представлено 4, зокрема, за 1997-1998 н.р., за 1998-1999 

 н.р., за 1999-2000 н.р. і у 2000 році був представлений проміжний звіт з теми 
 “Комплексний моніторинг Кінбурнської коси”. 

8. Протягом звітного періоду опубліковано дві монографії: 
• Л.П. Клименко “Техноекологія”; 
• В.М. Давиденко “Корифеї української науки”. 
У “Наукових записках НаУКМА (м. Київ) опублікували 6 статей (проф. Калінін М.І., 

доц. Добровольський В.В., асист. Єлісєєв В.В., асп. Хмельна О.В. і Павльонова О.Ю.). 
В наукових працях МФ НаУКМА (м. Миколаїв) опублікували 5 робіт (Калінін М.І., 

Добровольський В.В., Давиденко В.М., Єлісєєв В.В., Сірик А.А.). 
В інших наукових збірниках проф. Калініним М.І., Добровольським В.В., Давиден-

ком В.М. опубліковано 15 робіт. 
Всього за звітний період опубліковано 25 робіт. 
9. На наукових конференціях НаУКМА (м. Київ), МФ НаУКМА (м. Миколаїв) та на 

 республіканській (м. Харків) М.І. Калініним, В.В. Добровольським, 
 В.М. Давиденком, В.В. Єлісєєвим, О.В. Хмельною, О.Ю. Павльоновою зроблено 
 19 доповідей. 

10. Завершених комп’ютерних варіантів матеріалів, підготовлених до публікації, –  
3 роботи: 
• М.І. Калінін. Геохронологія екології та антропогенез (навчальний посібник). 
• В.М. Давиденко. Заповідна справа (навчальний посібник). 
• В.В. Добровольський. Основи екології. Вступ до фаху (навчальний посібник). 
11. Станом на звітний період кафедра не має наукового видання, включеного до пере-

ліку ВАК. 
12. На кафедрі навчається два аспіранти: Хмельна О.В., що виконує тему 

“Біоіндикація в агросистемах в умовах зрошувального землеробства Півдня України”, 
науковий керівник доц. Давиденко В.М.; Павльонова О.Ю. – на тему “Акліматизація 
алохтонних тварин в умовах державного природного заповідника “Єланецький степ”, 
науковий керівник доц. Давиденко В.М. 

13. Старший викладач Василенко Л.І. прикріплена пошукачем Одеського державного 
університету ім. Мечникова І.І.; асистент Єлісєєв В.В. є аспірантом Харківського гумані-
тарного інституту “Народна українська академія”. 



 

 

14. У 2000 році Мітрясова О.П. захистила кандидатську дисертацію. 
15. Докторантів на кафедрі немає.16. Над докторськими дисертаціями працюють 

доценти Л.П. Клименко, В.В. Добровольський, О.Ф. Прищепов, В.М. Давиденко. 
16. При кафедрі працює студентське наукове об’єднання “Екологічна варта”. 
(Жовтень 2001 р.) 
Завідувач кафедри екології, д.с.-г.н., професор   М.І. Калінін  
Декан факультету еколого-медичних наук, к.т.н., доцент  О.Ф. Прищепов  
Науково-дослідна робота кафедри фізичного виховання  
за 2000-2001 навчальний рік 
 
Кафедра фізичного виховання проводить НДР у напрямку формування здорового 

способу життя студентів МФ НаУКМА. Створені науково-методичні розробки, які забез-
печують формування знань, умінь та навичок, необхідних для гармонійного розвитку 
молодої людини, з наступних тем: 

1. Вплив академічного веслування на фізичний та фізіологічний розвиток людини. 
(Викладач Димова А.М.) 

2. Програма обстеження розвитку фізичного стану студентів на прикладі секції з атле-
тичної гімнастики. (Викладач Мінц М.О.) 

3. Методика навчання гри воротаря у футболі. (Викладач Кураса Г.О.) 
4. Історія розвитку гри в волейбол на Миколаївщині. (Викладач Андрющенко М.І.) 
5. Базова техніка школи Вовінам В’єт Во Дао. Розділ ІІІ – техніка самозахисту.

(Викладач Вербицький В.А) 
6. Характеристика гри в настільний теніс у захисті. (Викладач Ніколаєв К.Г.). 
7. Техніка плавання (кроль на груді). (Викладач Гіхун В.М.) 
8. Фізична культура сучасної людини. (Викладач Топор А.П.) 
9. Діагностика та самодіагностика стану організму при регулярних заняттях фізичними 

вправами та спортом. (Викладач Конопляник О.В.) 
10. Методика навчання гри в баскетбол. (Викладач Скурлов І.О.) 
 
 Кафедра взяла участь у наукових конференціях, а саме: конференції МФ НаУКМА, 

на яких висвітлювались питання організації та вдосконалення фізичного виховання сту-
дентів, формування здорової потреби займатися фізичною культурою та спортом, вести 
здоровий спосіб життя. 

 Опублікована стаття в альманасі Миколаївської філії “Києво-Могилянська академія” 
“Наукові праці” з теми: “З історії розвитку фізичного виховання і спорту у Миколаєві в 
другій половині IX – на початку XX століття” (Довгань Н.Ю., 2000 р.), а також стаття у 
Збірнику наукових праць “Із досвіду спостереження за психолого-педагогічними особли-
востями вихованців правопорушників спецшкіл” (Довгань Н.Ю.). Ведеться робота в на-
прямі обґрунтування докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора істо-
ричних наук з теми: “Фізичне виховання і спорт як складова частина української націона-
льної культури. (IX – початок XX ст.). Спеціальність 07.00.01 – Історія України. (Довгань 
Н.Ю.). Видається статистичне видання “Баскетбольний бюлетень”. (Автор Кураса Г.О.). 

На 2001-2002 навчальний рік кафедра розробляє НДР з проблеми формування здоро-
вого способу життя студентів МФ НаУКМА засобами фізичної культури, де кожний 
викладач працює по своїй окремій темі і до кінця навчального року підготує методичну 
розробку та дві статті (заплановані згідно з індивідуальним планом роботи викладачів). 

Завідуючий кафедрою фізичного виховання, к.пед.н., доцент Н.Ю. Довгань  

 


