
 

ЗВІТ  

про роботу наукового гуртка «Гармонія здоров'я» за 2017 рік 

 

ПІБ керівника наукового гуртка  Неведомська Євгенія Олексіївна 

Засідання гуртка   1 раз на місяць 

Кількість учасників – 20 студентів 

Викладачі, які проводили засідання: Неведомська Є.О., Омері І.Д., Тимчик 

Л.В., С.П. Яценко. 

Рівень презентації діяльності досліджень: 

 Всеукраїнський: Участь студентів у Х Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ В МОЛОДІ» (м. Одеса, 29 

вересня – 1жовтня 2017 року)  

o Кадун К. О., студентка ФРб-1-16-4.0д Доповідь: «Фізична 

реабілітація наркозалежних» (є ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ, 

Сертифікат) 

o Буко А.Я., студентка ФРб-1-16-4.0д Доповідь: «Фізична 

реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання 

анаболічних стероїдів» (є ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ, 

Сертифікат) 

 

 Всеукраїнський: Участь студентів у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, 

проблеми, перспективи» (м. Київ, Київський Університет імені Бориса 

Грінченка, 17.03.2017). Доповіді на секції «Актуальні проблеми 

здоров'язбереження і фізичної реабілітації в Україні: 

o Кадун К. О., студентка ЗЛб-1-16-4.0д Доповідь: «Життя молоді 

без наркотиків» (є ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ, Сертифікат) 

o Буко А.Я., студентка ЗЛб-1-16-4.0д Доповідь: «Анаболічні 

стероїди і спорт: за і проти» (є ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ, 

Сертифікат) 

 

 Всеукраїнський:  Участь студентів у XI Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених та студентів "ЕКОЛОГІЧНА 

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ" (м. Київ, Національний авіаційний університет, 20 

квітня 2017 р.): 

o Котлицька Наталія, студентка ЗЛб-1-16-4.0д 

o Огороднік Наталія, студентка ЗЛб-1-16-4.0д 

 

 Університетський: Участь студентів 18 травня 2017 р. у науково-

теоретичній студентській конференції «Роль та місце фахівця з фізичної 



реабілітації в системі охорони здоров’я населення України». Склад журі: 

Бісмак Олена Василівна, завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент, Тимчик Олеся Володимирівна, кандидат 

біологічних наук, доцент, Яценко Світлана Петрівна, викладач. Всього 

було представлено 8 доповідей, з яких було визначено переможцями і 

нагороджено грамотами та цінними призами:  

o І місце - Кириченко Віталій (3 курс, група ЗЛб-1-14.4.0д ), 

o ІІ місце - Кадун Карина (1 курс, група ЗЛб-1-16.4.0д),  

o ІІІ місце - Покрепа Вікторія (3 курс, Університетський коледж).  

 

 Університетський: Доповіді студентів 23 жовтня 2017 року на  

науковому семінарі «Взаємна адаптація школярів та дітей-аутистів»: 

o Лугова Богдана, студентка ЗЛб-1-16-4.0д (є Сертифікат) 

o Огороднік Наталія, студентка ЗЛб-1-16-4.0д (є Сертифікат) 

 


