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Наукове товариство 

Факультету здоров'я, фізичного 

виховання і спорту

 засновано у 2015 році

 об'єднує студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених 

Факультету

 Мета: створення сприятливих умов для 

науково-дослідної роботи та 

інноваційної діяльності студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих 

вчених Факультету, об'єднання їхніх 

зусиль для вирішення актуальних 

проблем сучасної науки

 є структурним підрозділом Наукового 

товариства Університету Грінченка



І. Основні задання 

Наукового товариства:

 представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань 
наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

 популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, 
програм (у т.ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної 
мобільності;

 розвиток співпраці з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними 
закладами, науковими установами, державними й недержавними 
організаціями;

 сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, 
центрів тощо;

 проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: 
конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних 
лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;



Основні задання 

Наукового товариства:

 сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук та Всеукраїнських 
олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей;

 участь у виданні університетських наукових збірників: “Спортивна наука та 
здоров’я людини“, “Наукові студії студентів-грінченківців”, “Магістерські 
дослідження” та ін.;

 підтримка наукових проектів, спрямованих на дослідження проблем 
розвитку Університету, міста Києва, а також сприяння їх впровадженню у 
практичну діяльність;

 обрання виборних представників з-поміж аспірантів та докторантів до 
складу Вченої ради Університету;

 підтримка зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних 
закладів;

 поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів, 
молодих вчених, діяльності Наукового товариства через засоби масової 
інформації.



Заходи Наукового товариства 

Університету у 2020 році:

 Науковий квест «Київ — моя столиця: 

прогулянки містом Бориса Грінченка» 

для першокурсників

 Наукові пікніки

 Театралізована екскурсія «Київ 1920-х –

Місто Підмогільного» 

 Науковий онлайн марафон «Science 

decade 2020», присвячений Дню науки



Заходи Наукового товариства 

Університету у 2020 році:

 Науковий онлайн-квест «Вивчення

світової культурної спадщини. Як 

подорожувати не виходячи з дому?»

 Наукова онлайн вікторина

«Mozgoпаті»



Заходи Наукового товариства 

Університету у 2020 році:

 Тренінг «Правила оформлення

джерел»

 вебінар «Академічна культура 

дослідника в освітньому

просторі»

 від Школи академічної 

доброчесності 



Заходи Наукового товариства 

Університету у 2020 році:

 Всеукраїнська науково-

практична онлайн-конференція

«Дослідження молодих вчених: від

ідеї до реалізації» (березень 2020)

 Конкурс наукових проектів за 

напрямами: «Наука та розвиток 

громад: соціальні проекти з 

науковою складовою» та «Наука 

та ІТ: інформаційна безпека в 

умовах становлення мережевого 

суспільства»  



Основні напрями діяльності 

Наукового товариства Факультету 

у 2020-2021 навчальному році:

1. Залучення членів НТ до участі у наукових заходах Факультету:

 вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці» (13 листопада 2020 

року);

 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, 

СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ 

АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ), яка відбудеться 10 грудня 2020 року (онлайн);

 Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» (травень 2021 р.)

2. Залучення членів НТ до роботи у науковому гуртку “Гармонія здоров’я” 

на кафедрі фізичної реабілітації та біокінезіології.  

3. Організація та проведення Наукової конференції студентів «Науково-

педагогічні дослідження у фізичній культурі та спорті» (грудень 2020 р.)



1. Залучення членів НТ до проведення наукових досліджень, які виконуються на 
кафедрах Факультету:

 Тема: Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у 
фізичному вихованні та спорті (кафедра спорту та фітнесу, кафедра 
фізичного виховання та педагогіки спорту);

 Тема: Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії
осіб з хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я) (кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології).

2. Залучення членів НТ до публікації наукових статей у фаховому 
електронному виданні «Спортивна наука та здоров’я людини» 
(безкоштовно у співавторстві 1 стаття в 1 випуску).

3. Залучення членів НТ до висвітлення наукових здобутків у спільних публікаціях 
з фахівцями Факультету.

4. Підтримка наукових проектів та грантів для молодих вчених, участь в 
програмах академічної мобільності.

Основні напрями діяльності 

Наукового товариства Факультету:


