
Звіт  

про наукову діяльність  

кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології  

за період вересень 2018-травень 2019 рр.  
 

Наукові заходи, які відбулись на кафедрі  

Назва наукового заходу   Дата проведення Відповідальний 

Тренінг для першокурсників «Фахівець 

фізичної терапії очима першокурсника» 

(до  Міжнародного дня фізичної терапії) 

7 вересня 2018 р. 

  

Неведомська Є.О. 

Семінар для студентів «Основи організації 

наукової діяльності при фізичній терапії та 

ерготерапії» 

25 вересня 2018 р. 

 

Савченко В.М. 

Кафедральний семінар «Робота з 

електронними базами наукової літератури:  

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського, Російської наукової 

електронної бібліотеки «eLibrary», Web of 

Science, PEDro, PubMed» 

2 жовтня 2018 р. Савченко В.М. 

Кафедральний семінар «Інформаційні 

електронні бази даних для пошуку 

літературних джерел» 

26 листопада 

2018 р. 

Савченко В.М. 

Семінар для студентів «Біологічні 

параметри та дані. Варіаційні ряди 

біологічних даних та їх характеристика. 

Електронні бази біологічних даних» 

Листопад 2018 р. Савченко В.М. 

Круглий стіл «Виховання культури 

здоров'я молоді здоров’язберігаючими 

технологіями» 

Грудень 2018 Омері І.Д. 

Кафедральний семінар «Створення та 

підтримка загальнокафедральної наукової 

бази даних»  

3 січня 2019 р. Савченко В.М. 

Кафедральний семінар «Основи 

статистичної обробки біологічних даних. 

Статистичні методи обробки результатів 

дослідження в електронній таблиці EXEL» 

4 січня 2019 р. Савченко В.М. 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ 

КИЄВА «Статеве здоров‘я молоді – 

основа здоров‘я нації» 

28 січня 2019 р. Полковенко О.В. 

Участь у вебінарі «Тестовий доступ до 

світової бази статистичних 

даних Statista.com 

(https://www.statista.com/)» 

14 лютого 2019 р. Савченко В.М.  

Неведомська Є.О. 

https://www.statista.com/
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoi-reabilitatsii-ta-biokineziolohii/sklad.html?pid=347&sid=435:%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Лекція-тренінг «Роль духовності у 

формуванні здоров’я людини» 

20 лютого 2019 р. 

 

Савченко В.М. 

Участь у ІІ Науково-практичній 

конференції Факультету «Спорт та 

здоров'я людини в умовах сучасного 

суспільства».  

1 квітня 2019 р. Всі викладачі 

кафедри 

Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Здоров’я, 

фізичне виховання і спорт: перспективи та 

кращі практики» 

15-16 травня 2019 

року 

Всі викладачі 

кафедри 

 

Студентський науковий гурток 

«Гармонія здоров’я» 

 

  

Неведомська Є.О 

Тема засідання «Організація науково-

дослідної роботи студентів» 

25 вересня 2018  Савченко В.М. 

Неведомська Є.О. 

Тема засідання «Робота з електронними 

базами наукової літератури:  Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 

Російської наукової електронної 

бібліотеки «eLibrary», Web of Science, 

PEDro, PubMed». 

 

2 жовтня 2018 р. Савченко В.М. 

Неведомська Є.О. 

Тема засідання «Методика оцінки 

індивідуального біологічного віку»  

1 листопада 2018  Неведомська Є.О. 

Вікторина «Здоров’я травної та 

сечовидільної системи організму». 

 

4 грудня 2018 р. Неведомська Є.О. 

Тема засідання «Алкоголь: міфи та 

реальність» 

7 березня 2019 р Неведомська Є.О. 

Тема засідання «Наркоманія як вона є» 2 квітня 2019 р. Неведомська Є.О., 

Карина Кадун 
 (студентка ФРб-1-16-4.0д) 

 

 

 

Відповідальна за наукову роботу __________________Є.О. Неведомська 

http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoi-reabilitatsii-ta-biokineziolohii/sklad.html?pid=347&sid=435:%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoi-reabilitatsii-ta-biokineziolohii/sklad.html?pid=347&sid=435:%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

