
ЗВІТ  

про роботу наукового гуртка «Гармонія здоров'я»  

за 2021 р. 

 

ПІБ керівника наукового гуртка  Неведомська Євгенія Олексіївна 

 

Теми роботи наукового гуртка Дата Кількість 

учасників 

Хто 

проводив/готував 
1. Опитування студентів Факультету 

здоров'я, фізичного виховання та спорту 

щодо їхніх знань про покращення 

спортивних досягнень та власний досвід 

(Опитувальник  

у Google-формі)  

З 16 лютого до 1 

березня 2021 р. 

133 студенти  

(1-4 курсів 

Факультету) 

Неведомська Є.О.,  

Сребранець Аліна  

(ФТЕб-1-20-4.0д) 

2. Опитування студентів 1-го курсу 

академічної групи ФТЕб-1-20-4.0д 

Факультету здоров'я, фізичного 

виховання та спорту щодо їхнього 

ставлення до алкогольних напоїв 

(Опитувальник  

у Google-формі)  

 

Протягом 14 - 16 

березня 2021 р. 

25 Неведомська Є.О.  

 

3. Звіт-презентація для студентів 

академічної групи ФТЕб-1-20-4.0д 

Факультету здоров'я, фізичного 

виховання та спорту щодо їхнього 

ставлення до алкогольних напоїв. Вплив 

алкогольних напоїв на організм молоді 

 

22 березня 2021 

р. 

25 Неведомська Є.О. 

4. Анаболічні стероїди та їхній вплив на 

організм: плюси та мінуси 

1 квітня 2021 

року  

45 

25 студентів 
(ФТЕб-1-20-

4.0д), 

20 студентів 

(ФВб-1-20-4.0д) 

 

Неведомська Є.О., 

Сребранець Аліна, 

студентка ФТЕб-1-

20-4.0д  

 

5. Доповіді на студентській конференції 

«Засоби фізичного виховання у 

формуванні здоров'язбережувальної 

компетенції різних верств населення»: 

 Нутріхіна Марія «Комплексна 

фізична реабілітація при інфаркті 

міокарда у постінфарктний 

період»; 

 Магурчак Руслана «Комплексна 

фізична реабілітація при пневмонії 

на стаціонарному етапі» 

 Сівко Юлія «Комплексна фізична 

реабілітація при бронхоектатичній 

хворобі в фазу ремісії» 

 Шавлюк Альбіна «Комплексна 

фізична реабілітація при 

гіпотонічній хворобі» 

21 травня 2021 63 Неведомська Є.О.,  

Нутріхіна Марія 

(ФТЕб-1-18-4.0д),  

Магурчак Руслана 

(ФТЕб-1-18-4.0д), 

Сівко Юлія (ФТЕб-

1-18-4.0д), 

Шавлюк Альбіна  

(ФТЕб-1-18-4.0д) 

  

 

https://www.google.com.ua/?hl=uk
https://www.google.com.ua/?hl=uk
https://www.google.com.ua/?hl=uk
https://www.google.com.ua/?hl=uk


6. Засідання з теми «Механізми імунної 

системи організму. Сучасні вакцини 

проти коронавірусу Covid-19» 

11 жовтня 2021 

року 

25 
(ФТЕб-1-21-4.0д) 

Неведомська Є.О. 

7. Опитування студентів Факультету 

здоров'я, фізичного виховання та спорту 

щодо їхньої обізнаності та ставлення до 

вакцинації проти COVID-19 

(Опитувальник  

у Google-формі)  

З 8 листопада – 

19 листопада 

2021 року 

102 студенти  

(1-4 курсів 

Факультету) 

Неведомська Є.О. 

8. Доповіді під час роботи ІX 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Фізичне виховання, спорт 

та здоров’я людини: досвід, проблеми, 

перспективи» (у циклі Анохінських 

читань): 

Секція 3 «Здоров’я людини та сучасні 

виклики. Фізична реабілітація та 

ерготерапія»: 

 Стан вакцинації студентської 

молоді проти Сovid-19 та їхнє 

ставлення до неї (Дар’я 

Абдурашитова, Дар’я Тіманова, 

студентки групи ФТЕб-1-21-4.0д). 

 Дослідження стану обізнаності  

студентської молоді про механізм 

дії новітньої мРНК-вакцини  проти 

Сovid-19 (Анастасія Пуремчук,  

Сілонова Олександра, студентки 

групи ФТЕб-1-21-4.0д). 

Секція 2 «Спорт у ХХІ столітті: тенденції 

розвитку та підготовки спортсменів»:  

 Ставлення студентської молоді до 

застосування анаболічних стероїдів 

спортсменами (Аліна Сребранець, 

студентка групи ФТЕб-1-20-4.0д) 

10 грудня 2021 

року 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Неведомська Є.О., 

Абдурашитова 

Дар’я, 

Тіманова Дар’я,  

Пуремчук 

Анастасія,  

Сілонова 

Олександра 

(студентки групи 

ФТЕб-1-21-4.0д); 

 

Сребранець Аліна 

(студентка групи 

ФТЕб-1-20-4.0д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник наукового гуртка «Гармонія здоров’я» – Є.О. Неведомська 

https://www.google.com.ua/?hl=uk
https://www.google.com.ua/?hl=uk

