
Наукову школу створено 1991 року, коли Євген Никодимович зі своїми учнями 
(Бік О.В., Винничук О.Т., Левків В.І., Мартин П.М., Петрина Р.Л., Тимчак Я.В., Мель

ник М.Г., Слімаковський О.В., Янків ІX) почав працювати над науковими дослідження
ми в царині історико-педагогічних основ розвитку фізичної культури українців. Нау
ковими пошуками було охоплено широкий спектр проблем етнопедагогіки: традиції 
української системи фізичного виховання та перспективи її  розвитку, засоби народної 
фізичної культури (українські народні ігри, розваги та забави) у фізичному вихованні 
дітей та підлітків, військово-фізичне виховання в Україні, фізичне виховання та спорт 
у молодіжних та релігійних організаціях, українська спортивна термінологія тощо. У 
результаті наукових пошуків захищено докторську дисертацію і низку кандидатських: 
«Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури» 
(Приступа Є.Н., 1989), «Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїн
ських землях (1899-1939 рр.)» (Винничук О.Т., 1997), «Використання засобів української 
народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку» 
(Левків В.І., 1998), «Військово-фізична підготовка в Україні (IX -  XVIII ст.)» (Тимчак Я.В., 
1998), «Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання старшокласників 
у сучасних молодіжних організаціях» (Мартин П.М., 1999), «Формування національної 

Львівського державного університету самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристсько-краєзнавчої
роботи» (Гуменюк Г.М., 2000), «Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкіль
ного віку» (Петрина Р.Л., 2000), «Українська спортивна термінологія (історико-методо- 
логічний аналіз» (Янків І.Т., 2000), «Використання засобів української народної фізичної 
культури у фізичному вихованні студентів» (Слімаковський О.В., 2001).

У межах наукової школи постійно ведуться дослідження проблем підготовки фа
хівців з фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації і рекреації. Вивчено традиції 
підготовки фахівців у Європі, розглянуто шляхи і результати впровадження освітніх 
програм Європейського Союзу в системі підготовки кадрів, окреслено напрями і су
часні тенденції глобалізації у підготовці кадрів галузі. У результаті захищено канди
датську дисертацію «Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкуль
турно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання)» (Ніфака Я.М., 2000) та докторську 
дисертацію «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахів
ців фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності» (Даниле- 
вич М.В., 2019).

Постійним напрямом наукових досліджень школи залишається вивчення теорети- 
ко-методологічних проблем фізичного виховання різних груп населення: дошкільнят, 
школярів, студентів, військовослужбовців, осіб зрілого віку. Питання, які вивчали учні 
наукової школи, стосуються проблем стану і динаміки здоров’я, психофізичної підго-
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товленості, шляхів їх корекції засобами фізичного виховання, удосконалення системи 
оцінювання фізичної підготовленості різних груп населення. Учні школи для розв’язан
ня цих проблем запропонували і запатентували такі авторські розробки: використання 
едукаційних м’ячів у когнітивному та фізичному розвитку дошкільнят, комп’ютерних 
технологій для корекції постави школярів, технології взаємонавчання студентів, ав
торських програм занять з пріоритетним застосуванням засобів східних одноборств 
у фізичному вихованні дошкільнят. Також було захищено низку робіт: «Оптимізація 
процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням 
комп’ютерних технологій» (Бубела О.Ю., 2002), «Удосконалення фізичних і розумових 
здібностей у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку з використанням 
інтегрально-розвивальних м’ячів» (Пасічник В.М., 2014), «Розвиток психомоторики ді
тей 5-6 років засобами східних одноборств» (Вітос Я.К., 2015), «Теоретико-методична 
та фізична підготовка студентів із застосуванням взаємонавчання у процесі фізичного 
виховання» (Дух Т.І., 2014). Наукова школа провела прикладні дослідження «Моніто
ринг соматичного здоров’я населення західного регіону України» (2011-2012 рр., номер 
державної реєстрації 01121100324) та «Обґрунтування нормативів фізичної підготовле
ності учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (2016-2017 рр., номер 
державної реєстрації 01116)002464).

Проводяться наукові пошуки для удосконалення фізичного виховання дітей із по
рушеннями у стані здоров’я. Удосконалено спосіб формування медичних груп школярів, 
захищено дисертацію «Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я» (Нозіброда Л.В., 2006). За
вершено дослідження з теми Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич
ної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Удоскона
лення наукових засад спорту для всіх, фітнесу та рекреації» на 2011 -  2015 рр. (номер 
державної реєстрації 01116)001735).

У 1998 році Євген Никодимович започаткував новий напрям наукових досліджень 
під назвою «Методологія управління руховою активністю дітей і дорослих». У його ме
жах науковці досліджують шляхи формування потреби в руховій активності, вивчають 
проблеми кількісних вимірів рухової активності людини (розроблено і запатентовано 
спосіб вимірювання). Учні школи професора Приступи Є.Н. захистили дисертації на 
такі теми: «Педагогічні аспекти управління руховою активністю молодших школярів» 
(ІІІвай О.Д., 2000), «Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого 
зрілого віку» (Ріпак І.М., 2003), «Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної 
активності жінок учителів 36-55 років» (Ріпак М.О., 2006).

У 2007 році виникла ідея вивчати вільний час людини як важливу категорію ре
креації. У результаті розроблено концепцію вільного часу людини. Підготовлено до 
захисту дві докторські дисертації: «Теоретико-методичні основи рухової активності 
дорослих жінок у вільний час» (Ріпак М.О.) та «Теоретико-методичні основи формуван
ня культури вільного часу школярів із використанням різних форм рухової активності» 
(Мандюк А.Б.).

Нещодавно (2013) виокремлено ще один самостійний напрям досліджень «Інклю
зивне та інтегративне фізичне виховання школярів», захищено докторську дисертацію 
«Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного виховання школярів І-ІІІ груп 
здоров’я» (Боднар І.Р., 2014); тривають дослідження проблем інклюзивного фізичного 
виховання дошкільнят (Пасічник В.М.).

Ідея вивчати якість життя людини і встановити значення рухової активності вини
кла 2010 року. Захищено докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади забез
печення якості життя різних груп населення з використанням оздоровчо-рекреаційних 
технологій» (Павлова Ю.О., 2016). Проведено фундаментальне дослідження «Залучен
ня осіб літнього віку до фізкультурно-оздоровчих освітніх програм з метою поліпшення 
здоров’я та якості життя» (2015-2017 рр., номер державної реєстрації 004661002507).

Отже, в Україні не мають аналогів надбання школи в напрямі народної фізичної 
культури українців; охоплено майже всі важливі напрями теорії і методики фізичного 
виховання, особливий інтерес викликають напрацювання школи у розв’язанні проблем 
підготовки кадрів галузі, контролю за фізичною підготовленістю, напрацьовано но
вітні технології для поліпшення здоров’я і фізичної підготовленості дітей та дорослих; 
розпочато утворення самостійних напрямів наукової школи: з питань інклюзії у фізич
ному вихованні; поліпшення здоров’я та якості життя населення України; формування 
методології керування руховою активністю дітей і дорослих на підставі вивчення куль
тури вільного часу.

На сьогодні персональний склад наукової школи нараховує понад 65 науковців, 
серед яких 6 докторів і 26 кандидатів наук. Наукова школа має свої осередки в Україні 
та за кордоном: у Києві, Львові, Дрогобичі, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, Запо
ріжжі, Вроцлаві (Польща).

Основні напрями науково-організаційної діяльності: підготовка висококваліфі
кованих науково-педагогічних кадрів; ініціювання і координація проведення нау
кових досліджень у галузі фізичного виховання різних груп населення; проведення 
та участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, се
мінарах тощо; рецензування монографій, підручників, посібників; участь у роботі
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експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки Укра
їни та Національної академії педагогічних наук України; участь у реалізації наукових, 
освітніх, видавничих проектів в Україні та за кордоном; проведення презентаційних 
заходів наукової школи, майстер-класів, наукових сесій, семінарів тощо для учителів,, 
викладачів, магістрантів, аспірантів; сприяння розвиткові наукових осередків школи у 
вищих навчальних закладах України; упровадження сучасних технологій у практичну 
діяльність навчальних закладів.

Головні здобутки наукової школи. Результати діяльності наукової школи: 4 захищені 
докторські дисертації та 25 кандидатських дисертацій; опубліковано понад 2360 на
укових праць, серед них монографій -  12; навчальних та методичних посібників -  42; 
статей у базах Scopus і Web of Science -  52; патентів на винахід та свідоцтв про ре
єстрацію авторського права -  24; прорецензовано монографій, підручників, посібни
ків -  56; п роведено науково-практичних конференцій «Молода спортивна н аука Укра
їни» -  15; відбуваються консультування фахових наукових видань «Фізична активність, 
здоров’я і спорт» та «Спортивна наука України»; тривають дослідження тем Зведеного 
плану науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної куль
тури (ЛДУФК) на 2016-2020 рр. «Технологія залучення населення до оздоровчої рухової 
активності» (номер державної реєстрації O il 7U 003040), «Теоретико-методичні аспекти 
оптимізації рухової активності різних груп населення».

Під науковим керівництвом професора Приступи Є.Н. у науковій школі підготовлено 
чотирьох докторів наук. Боднар І.Р. Теоретико-методичні основи інтегративного фізич
ного виховання школярів І-Ill груп здоров’я: дис. ...д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 
24.00.02 / Боднар Іванна Романівна. -  Львів, 2014. Павлова Ю.О. Теоретико-методич
ні засади забезпечення якості життя різних груп населення з використанням оздоро
вчо-рекреаційних технологій: дис. ...д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Пав
лова Юлія Олександрівна. -  Львів, 2016. Тищенко В.О. Теоретико-методологічні основи 
системи контролю тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з 
гандболу: дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Тищенко Валерія Олек
сіївна. -  Львів, 2017. Данилевич М.В. Теоретичні і методичні засади професійної під
готовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої 
діяльності: дис. ...д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 13.00.04 / Данилевич Мирослава 
Василівна. -  Львів, 2019.

Перелік підготовлених у науковій школі кандидатів наук:
під керівництвом Євгена Никодимовича Приступи:
1. Винничук Олег Теофілович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педаго

гіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Винничук О.Т. Педагогічна діяльність січових товариств на 
західноукраїнських землях (1899-1939 рр.): дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Винничук 
Олег Теофілович. -  Івано-Франківськ, 1997. 2. Левків Володимирович Іванович -  кан
дидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних та рекреацій
них ігор, відповідальний за спортивну роботу ЛДУФК. Левків В.І. Використання засобів 
української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкіль
ного віку: дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Левків Володимирович 
Іванович. -  Луцьк, 1998. 3. Тимчак Ярослав Володимирович -  кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійської освіти, відповідальний за 
виховну роботу ЛДУФК. Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні (IX—XVIII ст.): 
дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Тимчак Ярослав Володимирович. -  
Луцьк, 1998. 4. Мартин П.М. Організаційно-педагогічні особливості фізичного вихован
ня старшокласників у сучасних молодіжних організаціях: дис. ...канд. наук з фіз. вих 
і спорту: 24.00.02 / Петро Михайлович Мартин. -  Луцьк, 1999. 5.Гнітецький Л.В. Фор
мування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку: 
дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Гнітецький Леонід Володимиро
вич. -  Луцьк, 2000. 6. Ніфака Я.М. Підготовка студентів факультету фізичної культури 
до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання): дис. ...канд. наук з фіз. ви
ховання і спорту: 24.00.02 / Ніфака Ярослав Миколайович. -  Луцьк, 2000. 7. Петрина 
Роман Львович -  декан факультету педагогічної освіти, доцент кафедри гімнастики 
ЛДУФК. Петрина Р. Л. Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкільного віку: 
дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Петрина Роман Львович. -  Луцьк, 
2000. 8. Гуменюк Галина Михайлівна -  кандидат психологічних наук, доцент інституту 
туризму Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника. Гуме
нюк Г.М. Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку 
засобами туристсько-краєзнавчої роботи: дис. ...канд. психол. наук: 13.00.07 / Гуменюк 
Галина Михайлівна. -  Тернопіль, 2000. 9. Цюпак Ю.Ю. Педагогічні аспекти формування 
здорового способу життя у молодших школярів, які проживають в зоні підвищеної ра
діоактивності: дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Цюпак Юрій Юрійо
вич. -  Луцьк, 2000. 10. Швай О.Д. Педагогічні аспекти управління руховою активністю 
молодших школярів: дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Швай Олек
сандр Дмитрович. -  Луцьк, 2000.11. Іванашко Оксана Євгенівна -  кандидат психологіч
них наук, доцент, заступник декана факультету психології з навчальної роботи, голова 
методичної комісії факультету психології, член науково-методичної ради Східноєвро-
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пейського Національного університету імені Лесі Українки. Іванашко О.Є. Психологіч
ний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку: дис. ...канд. 
психол. наук: 19.00.07 / Іванашко Оксана Євгенівна. -  Рівне, 2001.12. Бубела Олексій-О- 
лег Юліанович -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач ка
федри гімнастики ЛДУФК. Бубела О-О.Ю. Оптимізація процесу формування постави у 
дітей молодшого шкільного віку з використанням комп’ютерних технологій: дис. ...канд. 
наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Бубела Олексій-Олег Юліанович. -  Львів, 
2002. 13. Ріпак Ігор Миронович -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, до
цент, декан факультету фізичної культури і спорту, доцент кафедри футболу ЛДУФК. Рі
пак І.М. Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку: 
дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Ріпак Ігор Миронович. -  Львів, 2003. 
14. Тищенко Валерія Олексіївна -  доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент 
кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Запорізького національного 
університету. Тищенко В.О. Вдосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих ганд
болісток в нападі: дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Тищенко Валерія 
Олексіївна. -  Львів, 2012;

під керівництвом Іванни Романівни Боднар:
1. Козіброда Лариса Володимирівна -  кандидат наук з фізичного виховання та спор

ту, доцент кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська полі
техніка». Козіброда Л.В. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я: дис ...канд. наук з фіз. вихов. 
і спорту: 24.00.02 / Лариса Володимирівна Козіброда. -  Львів, 2006.

2. Дух Тетяна Ігорівна -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 
кафедри легкої атлетики ЛДУФК. Дух Т.І. Теоретико-методична та фізична підготовка 
студентів із застосуванням взаємонавчання у процесі фізичного виховання: дис. ...канд. 
наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Дух Тетяна Ігорівна. -  Л., 2014.

3. Вітос Ярослав Казимирович -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Роз
виток психомоторики дітей 5 - 6  років засобами східних одноборств: дис. ...канд. наук, з 
фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Вітос Ярослав Казимирович. -  Львів, 2015;

під керівництвом Романа Львовича Петрини:
1. Пасічник Вікторія Михайлівна -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор ЛДУФК. Пасічник В.М. Удосконалення 
фізичних і розумових здібностей у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку 
з використанням інтегрально-розвивальних м’ячів: дис. ...канд. наук, з фіз. виховання та 
спорту: 24.00.02 / Пасічник Вікторія Михайлівна. -  Львів, 2014.

2. Стадник Володимир Володимирович -  кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська 
політехніка». Стадник В.В. Диференційований підхід до використання позаакадемічних 
форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів технічного 
профілю: дис. ...канд. наук, з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Стадник Володимир 
Володимирович. -  Львів, 2015;

під керівництвом Ярослава Володимировича Тимчака:
1. Зіньків Ольга Володимирівна -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри зимових видів спорту ЛДУФК, майстер гірськолижного спорту України, 
призерка Кубка Європи, багаторазова чемпіонка України зі сноубордингу. Зіньків О.В. 
Удосконалення технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів у сноубордингу 
(на прикладі слалому та слалому-гіганта): дис. ...канд. наук, з фіз. виховання та спорту: 
24.00.01 / Зіньків Ольга Володимирівна. -  Львів, 2011.

2. Литвинець Антон Іванович -  викладач кафедр олімпійської освіти, стрільби та 
технічних видів спорту. Литвинець А.І. Спортивна діяльність християнських організацій 
дис. ...канд. наук, з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Литвинець Антон Іванович. -  
Львів, 2018;

під керівництвом Володимира Івановича Левківа:
Мельник Валерій Олександрович -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор ЛДУФК. Мельник В.О. досконален- 
ня атакувальних тактичних дій гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень: 
дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Мельник Валерій Олександро
вич. -  Львів, 2015;

під керівництвом Мирослави Василівни Данилевич:
Ярошик Марта Ярославівна -  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, до

цент кафедри теорії і методики фізичної культури ЛДУФК. Ярошик М.Я. Підготовка ба
калаврів фізичного виховання в умовах інтеграції вищої школи України в європейський 
освітній простір: дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02. -  Львів, 2010.

Науковці школи отримали численні відзнаки (подяки, грамоти, дипломи) Прем’єр- 
міністра України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Національного олімпійського комітету України, Національ
ної академії наук України, Державної наукової установи «Книжкова палата України 
ім. Івана Федорова» Львівської, Волинської та Запорізької обласних державних адмі
ністрацій та обласних рад, Федерації футболу України, Львівської обласної федерації 
волейболу.
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