
ЗВІТ 

про науково-дослідну роботу студентів НУФВСУ 

за 2019-2020 навчальний рік 
 

В університеті діє 21 науковий гурток при кожній кафедрі, що разом 

утворюють студентське наукове товариство (далі – СНТ) – творче 

об’єднання студентської молоді, основною метою роботи якого є всебічне 

сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів. 

Діяльність СНТ спрямована на пошук та підтримку талановитих науковців 

серед студентів, надання їм всебічної допомоги; сприяння формуванню 

умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентської молоді; 

сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з 

широким демократичним світоглядом; організацію та розвиток між 

університетської та міжнародної співпраці студентів. 

У 2019-2020 н.р. студенти університету  брали участь та були 

доповідачами на університетських, Всеукраїнських і Міжнародних 

наукових конференціях, форумах, круглих столах в Україні та за її 

межами, зокрема: 

 Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми фізичної 

культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у 

навчальних закладах України»;  

XXV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»;  

VIІ Всеукраїнській електронній конференції «Сучасні біомеханічні 

та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті»;  

ХХVІIІ Міжнародній науковій конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»;  

ХXIIІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові 

дослідження в сучасному світі»;  

ХXV Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові 

дослідження в сучасному світі»;  

VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в 

сучасних глобалізаційних процесах»;  

XХIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, 

освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської 

інтеграції»;  

VІI регіональній науково-практичній інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Стратегічне управління розвитком фізичної 

культури і спорту»;  

Комплексні міжнародні заходи «Студентська наука в сфері фізичної 

культури і спорту: сучасні тренди», присвячені 90-річчю НУФВСУ; 

XІІІ Міжнародній конференції «Молодь та олімпійський рух»;  

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов 

для її творчого зростання, забезпечення підтримки студентів, створення 



ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань,  

активізації науково-дослідної роботи студентів в Національному 

університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) науково-

дослідна робота студентів проводиться  в рамках навчального та 

позанавчального процесів. 

8 студентів НУФВСУ у 2020 році стали учасниками ІІ-го етапу 

стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської благодійної 

організації «Фонд Віктора Пінчука — соціальна ініціатива». 

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо 

запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від 

форм власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки 

України від 11.03.2020 № 1/9-154 та листа Державної наукової установи 

«Інституту модернізації змісту освіти» від 12.03.2020 № 22.1/10-

713 підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт  з галузей знань «Фізична культура і спорт», спеціальностей за 

напрямом «Спорт», «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», 

«Фітнес та рекреація» та «Фізичне виховання» у 2019–2020 н.р. відбулося 

за результатами першого етапу ІІ туру. 

На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей за напрямом «Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю», який відбувся у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, до 15 лютого 

2020 року, було подано 56 студентських наукових робіт, авторами яких 

стали 80 здобувачів вищої освіти. Студенти кафедри спортивних ігор 

НУФВСУ, Руснак Нікіта та Жигайлова Любов, посіли перше місце з 

конкурсною роботою на тему: «Початковий відбір у багаторічній 

підготовці більярдистів», науковий керівник – к.фіз.вих., доцент Нагорна 

В. О. 

На базі Придніпровської державної академії фізичної культури і 

спорту було проведено ІІ етап Всеукраїнського Конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт».  

Галузева конкурсна комісія спеціалізації «Фізичне виховання» 

забезпечила рецензування 64 студентських наукових робіт, що надійшли з 40 

закладів освіти.  

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу та нагородити дипломом І ступеня Волк Ольгу та 

Шоно Ольгу, студенток групи 33-ФВ3 кафедри теорії і методики фізичного 

виховання з науковою роботою «Гендерні особливості формування 

ціннісних орієнтацій до фізичної культури студентської молоді, яка 

займається і не займається спортом». Науковий керівник: викладач кафедри 

ТМФВ Дєдух М.О. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5545/lystimzo71312032020.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5545/lystimzo71312032020.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5545/lystimzo71312032020.pdf


Та диплом ІІ ступеня отримали Заєць Катерина та 

Зубович Юрій, студенти групи 43-ФВ1 кафедри теорії і методики 

фізичного виховання з роботою на тему «Пріоритети у виборі сучасних 

видів рухової активності учнів ЗЗСО». Науковий керівник: к.фіз.вих., 

доцент Трачук С.В. 

За оцінкою галузевої конкурсної комісії  Конкурсу зі спеціалізації 

«Фітнес» серед 33 студентських наукових робіт, що надійшли з 16 

закладів освіти, дипломом ІІ ступеня нагороджені Поліс Єлизавета та 

Ягодка Дар’я, студентки групи 43-ЗФ2 з науковою роботою на тему 

«Підвищення якості життя жінок похилого віку засобами оздоровчо-

рекреаційної рухової активності».  Науковий керівник: к.фіз. вих, викладач 

Катерина У. М. 

                                      

Галузева конкурсна комісія спеціалізації «Спорт» забезпечила 

рецензування 49 студентських наукових робіт, що надійшли з 22 закладів 

освіти.  

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія вирішила 

нагородити дипломом ІІ ступеня Степанюк Олену та Пархоменко Анну, 

магістрантів І курсу кафедри професійного, неолімпійського та 

адаптивного спорту з конкурсною роботою на тему «Критерії успішності в 

змагальній діяльності школярів 14-16 років (на матеріалі айкідо)». 

Науковий керівник: к.пед.н, доцент Юденко О. В. 

  

Підведення підсумків II туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації відбулося на 

підставі сліпого рецензування робіт, поданих на Конкурс, на базі НН 

Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені A.C. Макаренка.  

 Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських 

наукових робіт, що надійшли з 24 закладів вищої освіти. На підставі 

сліпого рецензування студентських наукових робіт до ІІ туру Конкурсу 

було допущено 29 робіт. У зв’язку з неможливістю провести підсумкову 

конференцію, галузева конкурсна комісія прийняла рішення визнати 

переможцями та призерами студентів, чиї роботи за підсумками 

рецензування отримали найбільшу кількість балів.  

 Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (п. VІ.1.) галузева 

конкурсна комісія вирішила нагородити: 

 дипломом І ступеня Колиушко Катерину Вікторівну, студентку 

групи 43 ФТ4 кафедри фізичної терапії та ерготерапіїї НУФВСУ, автора 

наукової роботи «Фізична терапія осіб після тотального ендопротезування 



кульшового суглобу» (науковий керівник – викладач кафедри фізичної 

терапії та ерготерапіїї Оріховська А.С.); 

дипломом ІІІ ступеня Гордашевського Олександра В’ячеславовича, 

студента групи 1М3ФТ2 кафедри фізичної терапії та ерготерапіїї 

НУФВСУ та Костирко Діану Русланівну авторів наукової роботи «Фізична 

терапія осіб з вогнепальними переломами проксимального відділу 

плечової кістки» (наукові керівники – викладач кафедри фізичної терапії 

та ерготерапіїї Калінкіна О. Д. та Звіряка О. М., завідувач 

кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії НН 

Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені A.C. Макаренка). 

26-27 травня 2020 року на базі Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського відбулося засідання 

галузевої конкурсної комісії ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». На конкурс надійшло 48 наукових робіт від 64 авторів з 10 

країн світу, представників з 32 закладів вищої освіти за трьома 

тематичними секціями: «Туристичний бізнес»; «Маркетинг підприємств»; 

«Бізнес адміністрування підприємств».  

У відбірковому турі прийняли участь наукові роботи студентів з 

України, Польщі, Хорватії, Грузії, Латвії, Словенії, Франції, Шотландії, 

Чехії, Азербайджану. 

 

У зв’язку з оголошенням карантину відповідно до листа ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» (МОН України) від 12.03.2020 № 22.1/10-713 

«Про проведення інтелектуальних студентських заходів» визначення 

переможців конкурсу відбулося за результатами засідання галузевої 

конкурсної комісії ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» на підставі подвійного «сліпого» рецензування та обговорення. 

Визначено конкурсні роботи, авторів яких комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу та нагородити дипломами.  

ІІ місце вибороли представники НУФВСУ: Скворцов В’ячеслав, 

студент кафедри спортивних ігор, група 21-СІ1 та Скороходова Єлизавета, 

студентка 2 року навчання за програмою «Два дипломи». Тема наукової 

роботи: «Entrepreneurial activity in the field of programming the educational 

process of sports officials in European countries (on the example of billiards)», 

наукові керівники:  к.фіз.вих., доцент кафедри спортивних ігор НУФВСУ, 

Нагорна Вікторія Олегівна та Ph.D., проф., Факультет кінезіології, 

Університет Загребу (Хорватія), Байч Маріо.  

Статистичні показники науково-дослідної роботи студентів 

НУФВСУ вказують на позитивну тенденцію розвитку та ефективної 



роботи СНТ. Це підтверджується збільшенням на 44% кількісних 

показників факультетських, університетських, загальноукраїнських та 

міжнародних конференцій, форумів та інших заходів, в яких брали участь 

на 23% більше студентів НУФВСУ у 2019-2020 н.р. у порівнянні з 2018 

роком. На 10% підвищилася кількість студентів НУФВСУ, які виконують 

теми НДР кафедр (за даними звітів НДР кафедр), а на 30% зросли 

показники кількості друкованих праць студентів: статей та тез.  

Ректорат університету всебічно підтримує та розвиває дослідницьку 

діяльність студентів, створює всі умови для наукового пошуку, спілкування з 

ученими світового рівня, плідного обміну думками, оригінальними ідеями, 

творчими здобутками, урізноманітнює форми індивідуальної роботи з 

обдарованою студентською молоддю та сприяє розвитку молодіжних 

наукових ініціатив. Керівництво університету всіляко заохочує студентів-

переможців всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів надалі навчатися в 

магістратурі й аспірантурі. 

  

               

          

 

 

         Голова СНТ                                   В. О. Нагорна 


