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м. Київ,  2 червня 2022 р.



Вельмишановний (а) ……………………………. 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжвузівської студентської 

науково-практичної конференції  «ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ – МАЙБУТНЄ 

КРАЇНИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ», 

яка відбудеться on-line у четвер  

2 червня 2022 року  

 

Програма заходів в рамках студентської науково-практичної конференції: 

 Доступ до трансляції заходу 2 червня 2022 р. за посиланням із 13.15-14.00 

 

https://meet.google.com/ovd-qaoq-pep 

 

В день заходу перейдіть за посиланням та приймайте участь у заході on-

line:  

- приймайте участь у комунікації в чаті; 

- задавайте питання (ми збиратимемо всі ваші питання, у кінці 

кожної доповіді, буде сесія питання-відповіді) 

 

 

2 червня 2022 р. 

 

14.00  – 14.15 відкриття конференції. Вітальне слово учасникам 

конференції:  

 ректора Бортняка В.А.; 

 завідувачки загальновузівської кафедри фізичного виховання, 

спорту і здоров'я людини Добровольської Н.А. 

14.20  –  загальні засідання.  

 

Модератори: доц. Добровольська Н.А., доц. Кравченко Л.С. 

 

1. Історія еволюції спортивного жіночого одягу. 

Шамчук Дар'я, студентка 1 курсу, спеціалізація «Фізична культура і 

спорт», науковий керівник Зеленюк О.В., доцент. 

 

2. Оn-line тренування під час війни з російською федерацією. 

Чукардина Катерина, студентка 2 курсу, спеціалізація «Фізична 

культура і спорт», науковий керівник Кравченко Л.С., доцент. 

https://meet.google.com/ovd-qaoq-pep


 

3. Профілактика сколіозу у дітей дошкільного та шкільного віку 

Стукалова Марія, студентка 3 курсу, спеціалізація «Фізична терапія, 

ерготерапія», науковий керівник Голуб В.П., доцент. 

 

4. Використання масажу у формуванні здоров'я дитини. 

Сорока Юлія, студентка 3 курсу, спеціалізація «Фізична терапія, 

ерготерапія», науковий керівник Голуб В.П., доцент. 

 

5. Фізична культура і спорт у житті студентської молоді  Києва 

на початку ХХ століття 

Цивіна Владислав, студент 1 курсу, спеціалізація «Фізична культура 

і спорт», науковий керівник Зеленюк О.В., доцент. 

 

6. Здоров‘я дітей. Роль батьків у формуванні здорового способу 

життя дітей. 

Басиста Марія, студентка 3 курсу, спеціалізація «Фізична терапія, 

ерготерапія», науковий керівник Голуб В.П., доцент. 

 

7. Застосування фітотерапії для дітей та підлітків. 
Євтушенко Ірина, студентка 3 курсу, спеціалізація «Фізична терапія, 

ерготерапія», науковий керівник Гарник Т.П., професор. 

 

8. Лікар Євген Гарнич-Гарницький – фундатор атлетичного та 

Олімпійського руху в Києві. 

Попель Остап, студент 3 курсу, медичного факультету №2 НМУ 

імені О.О. Богомольця; 

Бахматов Пантелей, студент 3 курсу, факультет художньої кераміки, 

дерева, скульптури та металу КДАДПМД імені М. Бойчука. 

Науковий керівник Щербина Ю.В., професор 

 

9. Поява і розвиток паралімпійського спорту. 

Валюженіч Єгор, студент 2 курсу, спеціалізація «Фізична культура і 

спорт», науковий керівник Голуб В.П., доцент. 

 

10.  Фізичний стан та його розвиток у підлітковому віці. 

Дудій В'ячеслав, студент 2 курсу, спеціалізація «Фізична культура і 

спорт», науковий керівник Голуб В.П., доцент. 

 

11.  Вплив занять фізкультурою на здоров'я дітей 

Черноморець Артур, студент 1 курсу, спеціалізація «Фізична 

культура і спорт», науковий керівник Шусть В.В., доцент. 



12.  Погляди Г. Ващенка на навчально-виховний процес щодо 

збереження здоров'я учнів. 

Кобрин Оксана, студентка 1 курсу, спеціалізація «Фізична терапія, 

ерготерапія», науковий керівник Ястребов М.М., доцент. 

 

13.  Проблеми розвитку спорту: гандбол і бокс. 

Горбаха Іван, студент 1 курсу, спеціалізація «Фізична культура і 

спорт», науковий керівник Шусть В.В., доцент. 

 

 

 

 

Закриття конференції. 

 

Підведення підсумків та заключне слово доцента загальновузівської 

кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини  ТНУ імені В.І  

Вернадського, відповідального за науково-дослідну роботу студентів доц. 

Кравченка Леоніда Свиридовича. 

 


