Звіт
про наукову діяльність
кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології
за період вересень 2017-травень 2018 рр.
Вид

Викладачі

Студенти

Публікації у фахових виданнях (кількість)
2
Публікації у виданнях, що входять до
9
наукометричних баз (Index Copernicus, РИНЦ),
(кількість)
Публікації у наукометричних базах Scopus,
-WOS (кількість)
Публікації, які не входять ні до наукометричної
16
бази, ні до фахових видань (тези, збірник
матеріалів конференції), (кількість)
Наукові публікації у співавторстві зі
студентами (або студентських одноосібних),
14
(кількість)
Участь у міжнародних конференціях, (кількість
17
сертифікатів)
Участь у Всеукраїнських конференціях
8
(кількість сертифікатів)
Участь у конференціях Факультету (кількість
5
сертифікатів)
Патенти (кількість)
6
Навчальні посібники з грифом МОН
1
Навчальні посібники
9
Навчально-методичні посібники
1
Монографії
-Наукові заходи, які відбулись на кафедрі (назва 1. Тренінг для першокурсників
«Фахівець фізичної терапії очима
заходу та дата проведення)
першокурсника» (до Міжнародного дня фізичної терапії)
(08.09.2017, Неведомська Є.О.)
2. Науковий семінар «Взаємна адаптація дитячого колективу та дітей-аутистів» (23.10.2018, Яценко
С.П.)

2

3. Круглий стіл «Синдром професійного вигорання: причини та
наслідки» (27.02. 2018, Омері
І.Д.)
4. Науково-практичний
семінар
«Вплив засобів фізичної терапії
на функціональний стан міокарда
з приводу лапаротомії» (16.04.
2018, Рижковський В.О.)

Заходи наукового гуртка (назва та дата
проведення)

Молодіжний науковий гурток «Гармонія здоров’я» для студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Проведено 7 засідань з таких тем:
1. Експрес-оцінка власного здоров’я та біологічного віку (21 вересня 2017 р., Неведомська Є.О.);
2. Характеристика харчового продукту за його етикеткою (6 жовтня 2017 р., Омері І.Д.);
3. Статеві хвороби молоді: міфи і
реальність (10 листопада 2017 р.,
Тимчик О.В.);
4. Здоров’я починається з дитинства
(5 грудня 2017 р., Неведомська
Є.О., Кадун К.О.);
5. Навчальні моделі своїми руками
(27 лютого 2018 р., Неведомська
Є.О.);
6. Обговорення тем доповідей студентів на Міжнародну науковопрактичну конференцію «Здоров’я, фізичне виховання і спорт:
перспективи та кращі практики»
(15 березня 2018 р., Неведомська
Є.О.);
7. Остеопороз: причини, небезпеки,
профілактика» (6 квітня 2018 р.,
Пітенко С.Л.).
Результати роботи гуртка: 7 доповідей і 7 друкованих тез гуртківців
на Міжнародній науково-практичній
конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та
кращі практики» (15 травня 2018 р.,
м. Київ).
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Інше:
1. Сформовано 3 робочі групи з виконання наукових досліджень:


Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи студентів
СМГ із різними захворюваннями (РОБОЧА ГРУПА №1: Бісмак О.В., Сегеда Т.П., Рижковський В.О.)

Порівняльний аналіз фізичної, психофізіологічної працездатності та рівня
здоров’я першокурсників (РОБОЧА ГРУПА №2: Бісмак О.В., Неведомська Є.О., Тимчик О.В., Полковенко О.В.)
 Оцінка фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології (РОБОЧА ГРУПА №3: Яценко
С.П., Харченко Г.Д.)
Результати роботи робочих груп:
 Проміжні звіти з виконання наукових досліджень – на конференції
01.02.2018
 Звіт про виконання наукових досліджень – на конференції 15.05.2018
 Публікація тез в збірнику: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ.
ун-т імені Бориса Грінченка, Факультет здоров’я, фізичного виховання і
спорту; за заг. ред. Савченка В.М.; [редкол.: Лопатенко Г.О., Савченко В.М.,
Спесивих О.О., Білецька В.В., Бісмак О.В., Ясько Л.В.]. — Київ: Київ. ун-т
імені Бориса Грінченка, 2018.


МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ ПРОЕКТ кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології та кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту «Порівняльний аналіз фізичної, психофізіологічної працездатності та рівня здоров’я
першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту» (РОБОЧА ГРУПА: Бісмак О.В., Неведомська Є.О., Тимчик О.В., Полковенко О.В.)
Результати роботи:
 Проміжний звіт – на конференції 01.02.2018
 Звіт про виконання наукових досліджень – на конференції 15.05.2018
 Публікація тез у збірнику: Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи
та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т
імені Бориса Грінченка, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту; за
заг. ред. Савченка В.М.; [редкол.: Лопатенко Г.О., Савченко В.М., Спесивих
О.О., Білецька В.В., Бісмак О.В., Ясько Л.В.]. — Київ: Київ. ун-т імені Бориса
Грінченка, 2018.
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