
V НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 «ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» 

 

Формування найцінніших професійних якостей майбутнього фахівця 

розпочинається ще в студентські роки, коли відбувається вивчення 

незнаного, дослідження найбільш 

цікавого, обґрунтування суперечливого. 

Таку  чудова можливість  мали студенти 

Коростишівського педагогічного 

фахового коледжу імені І.Я.Франка  19 

жовтня 2021 року, де  в рамках тижня 

циклової комісії викладачів фізичної 

культури та виховання з методикою навчання «Формування 

здоров’язбережувальної компетенції здобувачів освіти у контексті всебічного 

розвитку особистості» проходила V науково-практична конференція 

«Здоров'я нації – майбутнє України»,  присвячена актуальним проблемам 

суспільства, які стоять перед науковцями і практиками галузі фізичної 

культури і спорту.  

Науково-практична конференція мала за мету стимулювати студентську 

молодь до дослідницької діяльності, обговорити актуальної проблеми 

професійної підготовки майбутнього фахівця  – вчителя фізичної культури. У 

такому форматі конференція проводиться вже вп'яте і щороку такий захід 

викликає значний інтерес.  



 Учасниками цьогорічної конференції стали студенти спеціальностей  

013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології),  викладачі циклових комісій 

фізичної культури та виховання з методикою виховання з методикою 

навчання, загальнотехнічних дисциплін, соціально-економічних дисциплін, 

психолого-педагогічних дисциплін, природничих дисциплін з методикою 

навчання. 

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної 

тематики за  трьома секціями. Цікаві та 

змістовні були  виступи учасників,  секція 1 

«Здоров'язберігаючі технології: шляхи до 

гармонійного розвитку особистості».   

Анастасія Кононученко, студентка 133 

групи, керівник Н.Ц.Тунік  поділилися 

дослідженням «Здорова молодь – здоров'я нації»; Феодосій Дяденко, 331 гр., 

та керівник  О. А. Горобець зупинилися на темі  «Здоровий спосіб життя – 

запорука здоров'я нації»; Богдан Кухар, 122 гр., та доктор педагогічних наук 

О. А. Самойленко свою доповідь присвятили темі «Здоров'я дітей – основа 

розвитку держави»; Михайло Юзефович, 231 гр., та викладач фізичного 

виховання В. Б. Шугайло розглядали питання «Формування здорового 

способу життя сучасної молоді».  

           Друга секція презентувала вимоги 

сьогодення щодо впровадження 

здоров'язберігаючих  технологій в умовах 

НУШ. Марія Царюк, студентка 311 гр., 

керівник Т. В. Марченко презентували тему 

«Аспекти фізичного виховання в новій 

українській школі».  Валерія Мельниченко, 113 

гр.,  та аспірантка Житомирського державного 



університету ім. Івана Франка С. В. Левченко   доповідь присвятили   

питанню «Новій українській школі – нова 

фізична культура».  

       Третя секція була спрямована на 

дослідження теми «Підготовка майбутнього 

педагога до впровадження інноваційних 

здоров'язберігаючих  технологій у освітніх 

закладах освіти».  Діана Павленко, студентка 341 групи, керівник фізичного 

виховання В. М. Корзун презентували результати дослідження теми 

«Завдання фізичного виховання щодо розвитку пізнавального інтересу учнів 

(студентів) до занять фізичними вправами»; Юлія Самійлик, 111 гр., та 

викладач легкої атлетики Н.В. Левченко зупинилися на темі «Фізичне 

виховання студентів – проблеми та перспективи».  Наталія Слюсаренко, 341 

гр., викладач теорії та методики фізичного виховання О.В. Войналович  

досліджували  питання «Гандбол як засіб фізичного виховання здобувачів 

освіти»;  Діана Бубон, 331 гр., та викладач гімнастики О. М. Жигадло  

висвітлили проблему «Туризм – важливий засіб зміцнення здоров'я і 

гармонійного розвитку молоді».  Анастасія Бежовець, 123 гр., разом з 

викладачем соціальної педагогіки Н. І. Сойнова  присвятили доповідь 

проблемі «Аеробіка – шлях до краси та здоров’я».  «Умови профілактики 

диктиваної поведінки» розглядали Артем Скольбуденко, 231 гр., А. Л. 

Шайкова.   «Подолання сучасної проблеми медіа залежності – один із 

важливих чинників здорового способу життя» 

окреслили Марія Кравчук, студентка  С. В. 

Левченко. 

   Ведучі конференції Анастасія Печерська та  

Нікіта Галицький, студенти  321 групи,   влучно 

робили логічні переходи між доповідями 

дослідників.    Присутні захоплено переглядали 



слайди, відеоролики доповідачів.  

 Керівник фізичного виховання  Віктор  Корзун за участь у V науково- 

практичній конференції вручив молодим дослідникам сертифікати. За 

результатами роботи конференції було видано програму-буклет  та збірник 

«Здоров’я нації – майбутнє України». 

Модератор науково-практичної конференції Наталія Тунік висловила  

щиру подяку всім її учасникам. 

Конференція завершила взаємними побажаннями успіхів,  нових творчих 

і спортивних досягнень у  навчальному році.  

 

 

 


