
Звіт 

про проведення дистанційного університетського відкритого майданчика для 

презентації результатів дослідницької роботи  

здобувачів 2 рівня вищої освіти (магістрантів) 

Університетський Відкритий майданчик для презентації результатів 

дослідницької роботи здобувачів 2 рівня вищої освіти (магістрантів) був 

започаткований як пілотний проект, де магістранти мали змогу представити та 

обговорити матеріали своїх досліджень за фаховою тематикою англійською 

мовою у 2018 р. 

Кафедра української та іноземних мов НУФВСУ продовжила роботу 

цього наукового дискусійного майданчика і у 2021. 

Дискусійний майданчик для презентації результатів дослідницької роботи 

проводили згідно з планом роботи кафедри та планом роботи студентського 

наукового гуртка 16 квітня 2021 року. Конференція відбулася у системі Zoom у 

зв’язку з посиленням карантину на території України.  

Активну участь у заході брали здобувачі ІІ рівня вищої освіти 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Для участі 

у заході було подано 7 презентацій. Кількість безпосередніх учасників, які 

представили свої дослідження під час роботи 3 Zoom сесій, становила 7 

здобувачів-конкурсантів з НУФВС.   Учасники представили цифрові та усні 

презентації за обраною фаховою тематикою, в яких виклали свої перші 

пошукові та дослідницькі здобутки та окреслили можливі перспективи їх 

практичного застосування. Робочою мовою конференції була англійська. 

 

 

 

 

 

Тематика дистанційного університетського відкритого майданчика 
для презентації результат дослідницької роботи 

здобувачів 2 рівня вищої освіти (магістрантів) 
 



№ 
п/п 

ПІ учасника Група Назва презентації англ. та укр. мовами 

1. Венглюк Андрій 1M3-

ФТ3 
Feldenkrais method as a part of rehabilitation measures  
 

МЕТОД ФЕЛДЕНКРЕЙЗА ЯК ЧАСТИНА 

ЗАХОДІВ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
2. Крутоголова Юлія 1M2-ME1 External communications of a sports organization 

 

ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
3. Ковальчук Вікторія 1M3-

ФТ3 
Physical therapy in damage to the Achilles tendon 
 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ 

АХІЛОВОГО СУХОЖИЛКА 
4. Блищик Діана 1М3-ЕТ1 Features of occupational therapy for patients after stroke 

in the late recovery period (up to 1 year) 
 
Особливості ерготерапії пацієнтів після інсульту в 

пізньому періоді відновлення (до 1 року) 
5. Сушкова Катерина  1M2-СМ Ecotrophology as a component of the management 

system of athletes' sports training  
 
Екотрофологія як складова системи управління 

спортивною підготовкою спортсменів 
6. Бусько Георгій  1М1-БМ Specific characteristics of body-weight squats technique  

 
Характеристика і особливості техніки виконання 

класичних присідань з власною вагою 
7. Комишна Наталія  

 

 

1М3-ЗФ1 

 

Family recreation in winter sport environment  

 

Організація сімейного дозвілля з використанням 

зимових видів рекреації 

Учасники університетського Відкритого майданчика для презентації 

результатів дослідницької роботи 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., ст. викладачів Алексєєнко О.П., Доценко Л.З., 

Литвиненко С.Г. та керівника СНГ кафедри (секції іноземних мов) Марусяк 

В.В. 

 

Керівник СНГ 

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


