
Звіт 

про проведення студентської науково-практичної конференції 

 «Студент та олімпійський спорт», яка відбулася 26 березня 2021 р.  

серед студентів спеціальностей: 017 Фізична культура і спорт, 

014 Середня освіта (фізична культура), 227 Фізична реабілітація 

 

Студентська науково-практична конференції  «Студент та олімпійський 

спорт» з англійської мови серед студентів таких спеціальностей: 017 «Фізична 

культура і спорт», 014 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична 

реабілітація» у Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України щорічно проводиться кафедрою української та іноземних мов 

НУФВСУ.  

Конференція   проводили згідно з планом роботи кафедри та планом 

роботи Студентського наукового гуртка 26 березня 2021 року. Конференція 

відбулася у системі Zoom у зв’язку з посиленням карантину на території 

України.  

Активну участь у заході брали здобувачі І рівня вищої освіти 

Національного університету фізичного виховання і спорту України.  

Кількість безпосередніх учасників становила 9 здобувачів-конкурсантів з 

НУФВС.   Учасники представили цифрові та усні презентації за обраною 

тематикою. Завдання науково-практичної конференції передбачало як 

оцінювання мовленнєвих навичок спілкування англійською мовою та вмінь 

публічних виступів учасників, так і розкриття їх творчого потенціалу у 

створенні цифрової презентації за обраною фаховою тематикою. Робочою 

мовою конференції була англійська. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студентська науково-практична конференція 

«Студент та Олімпійський спорт» 
 

№п/п ПІБ доповідача група Назва презентації укр. та англ.. мовами 

1.  Бурлака Анастасія 

 

 

11 фб 1 How playing football differs across Europe’s 

major leagues or how to recognize the 

Beautiful Game by its styles 

 

Відмінності футболу Європейських ліг або 

впізнаванність стилів гри 

2. Пташинський Даніїл 

 

13 зф 3 The path of the hockey in Ukraine. 

 

Розвиток хокею в Україні 

3. Стовбуха Владислав 

 

13 зф 3 Muay Thai  in Ukraine  

 

Тайський бокс в Україні 

4. Сарвилова Софія 

 

11 хт 2 Some curios incidents during the Olympics 

 

Неординарні випадки під час Олімпійських 

ігор 

5. Шумська Аліна 

 

11 хт 1 The way to success (On the background of a 

famous sportsman) 

 

Шлях до успіху відомих спортсменів 

6. Зварич Дар`я 

 

12 вв2 The concept of fair play 

 

Концепція чесної гри 

7. Гончаров Олексій 

 

11сі 1 Why is facility of the sport games special? 

 

В чому особливість тренерства? 

8. Піхало Максим 

 

 

12мє2 

News Sports at the Olympics 

9. 

 
Умріхіна Софія 13 фв1 Ukrainian Federation of the Cheerleading 

 

Українська Федерація чіарлідінгу 

Учасники науково-практичної конференції отримали сертифікати про 

участь у події.  

Успішне проведення заходу уможливила скоординована робота 

організаторів конференції: завідувачки кафедри української та іноземних мов, 

доцента Лук’янець Т.Г., доцента Коробової І.О. та викладачів кафедри Марусяк 

В.В., Литвиненко С.Г., Шматюк А.І., Кулаєвої З.А. 

 

Керівник СНГ 



кафедри укр. та іноземних мов (секція іноземних мов)   В.В. Марусяк 


