
Діяльність студентського наукового гуртка (СНТ) 
кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії 

з курсом фізичного виховання



Історія СНТ кафедри

У 2013 році на кафедрі фізичного виховання та здоров’я, а зараз кафедрі фізичної
реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання відновлено діяльність
студентського наукового гуртка.

Керівником студентського наукового гуртка кафедри з 2013 по даний час є доцент
кафедри Голод Наталія Романівна.

Діяльність гуртка починалася з дослідження та доповідей студентів про здоровий спосіб
життя та вплив фізичних навантажень на організм людини. Згодом досліджувався стан
здоров’я студентів спеціальних та основних груп, їх рівень фізичної підготовленості та
спосіб життя.

Із появою у 2017 році нової спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»,
реорганізації кафедри змінюється вектор наукових досліджень кафедри. Більше уваги
приділяється тематиці реабілітації. У зв’язку із великою чисельністю студентів, які
досліджують проблематику фізичної терапії та ерготерапії, вперше із 2018 року в ІФНМУ
на студентській науковій конференції з’являється нова окрема секція фізичної реабілітації
і ерготерапії.

У 2019 році – секція фізичної реабілітації і ерготерапії була найбільшою з усіх в
університеті за кількістю учасників. Загалом було опубліковано 19 тез та 7 учасників
здобули призові місця.



• У 2020 році кількість студентських наукових досліджень з фізичної терапії, ерготерапії збільшилася 
через залучення до поєднання навчання та наукової діяльності НПП інших кафедр. 

• Результати дослідження опубліковані у  матеріалах 87-ї, 88-ї та 89-ї науково-практичної конференції 
студентів та молодих вчених із міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ». 

• У вересні 2019 року студентки 2 курсу студентського наукового гуртка, які проводили дослідження з 
ерготерапії про фактори навколишнього середовища, що обмежують активність пацієнтів 
неврологічного профілю на стаціонарному етапі лікування, приймали участь у міжнародній 
конференції з ерготерапії у м. Київ. 

• Студенти студентського наукового гуртка мають змогу самостійно обирати тематику досліджень, 
брати участь у науково-дослідних роботах усіх кафедр.

• Навчально-дослідницька робота виконується здобувачами під час аудиторного навчання та 
проходження клінічних практик, а також в в позааудиторний час.

• Таке поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП дає змогу не тільки покращити 
навчальний процес, але і виявити найбільш активних і здібних студентів, які здатні у майбутньому 
займатися науковою діяльність у галузі фізичної терапї, ерготерапії.



Студентка Лобанова Глина виступає на відкритому засіданні
наукового гуртка з доповіддю про вплив паління на організм
людини

Студентка Федорняк Юліана з доповіддю на відкритому
засіданні наукового гуртка про вплив плавання на організм
людини

Відкрите засідання наукового гуртка 
травень 2014 року



Студент Юркевич Богдан з доповіддю на 83-ій науково-практичній 
конференції  ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний 
університет"



Студент Юркевич Богдан з доповіддю на  XIX Міжнародному 
медичному  конгресі  студентів  та молодих вчених у  ДВНЗ 
"Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я 
Горбачевського"  квітень 2014р.



Стендова доповідь 
учасників СНТ кафедри



15 березня 2017 року відкрите 
засідання СНГ кафедри



Доповідає студентка Сурмачевська Оксана

15 березня 2017 року відкрите 
засідання СНГ кафедри



2017 рік



2018 рік



2018 рік



2018 рік



Секція фізичної реабілітації та ерготерапії 
28-з0 березня 2019 

28-з0 березня 2019  року кількість учасників від нашої кафедри була 
найчисельнішою за всі кафедри ІФНМУ. 
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Прізвище, ініціали Наук.

керівник

Тема 

Барбанова Юлія Чурпій І.К. Вплив фізичного навантаження на людей з цукровим діабетом

Барбанова Тетяна Голод Н. Р. Рівень толерантності серцево-судинної системи студентів 1 курсу іфнму 

до фізичних навантажень

Тичковська Жанна Голод Н.Р. Підбір фізичних навантажень з варикозним розширенням вен при 
вагітності 

Зятик Катерина Чурпій І.К.,

Голод Н. Р.

Засоби ерготерапії при обмеженні самообслуговування у осіб похилого 

віку

Губаль Антоніна Голод Н. Р. Функціональний стан дихальної системи студентів 1 курсу ІФНМУ

Коваль Галина Іванівна Чурпій І.К.,

Голод Н. Р.

Методи обстеження у фізичній терапії при сколіозі

Романович Сергій Чурпій І.К. Порівняння вітчизняних та зарубіжних методик реабілітації при 

вродженій клишоногості

Семчук Наталія Голод Н. Р. Основні аспекти фізичної терапії жінок в післяпологовий період

Труляєва Наталія Чурпій І.К., Голод Н.Р. Можливості застосування лікувальних властивостей Нинівського

родовища мінеральних вод у реабілітації

Ткаченко Ольга Олегівна Чурпій І.К. Основні аспекти фізичної терапії при пухлинах стовбуру головного мозку 

у дітей

Корійчук Марія Левко В. П.

Зінченко Н.М.

Захворювання студентів та рекомендації рухової активності для них

Кремльова В. Чурпій І.К.

Морська

Аналіз рекреаційно-оздоровчих програм аеробного спрямуванння

Бабінець Д. І. Янів О.В. Особливості застосування фізичної терапії при гіпертонічній хворобі

Кочержук О.В. Янів О.В. Застосування ЛФК і масажу у хворих з бронхіальною астмою

Телега Л.В. Янів О.В. Особливості фізичної терапії хворих на ХОЗЛ

Смаглій П.І., Мадяра О.В. Янів О.В. Фізична реабілітація при травмах у спортсменів

Дяків М.В., Йовжій М.В. Чурпій І.К. Фізична реабілітація при гіперактивності у дітей різного віку

Кузьмик Х.І. Чурпій І.К.

Богославець Р.Я.

Ефективність програми фізичної терапії із використанням аплікаторів 

ляпко при спастичних формах ДЦП

28-з0 березня 2019  року кількість учасників від нашої кафедри була 
найчисельнішою за всі кафедри ІФНМУ. Загалом під керівництвом зав. каф. 

Загалом під керівництвом зав. каф. проф. Чурпія І.К., керівника СНТ
кафедри доц. Голод та викладачів кафедри було опубліковано 19 тез.



№

з/п
Найменування заходу

Курс, 

група П.І.Б. призера
Зайнят

е місце

1. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

1к.91 Ткаченко О.  1

2. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

1к.92- Романович С. 1

3. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

2к.91 Труляєва Н., 2

4. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

1к.91* Семчук Н. 2

5. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

1к.91* Барбанова Ю. 3

6. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

1к.91 Кремльова В., 3

7. 88 науково-практична конференція 

студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  м. Івано-Франківськ

2к.91 Коваль Г. 3

Всього було підготовлено 7 призерів 88 науково-
практичної конференції студентів і молодих   вчених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині»  



Нагородження призерів 88 науково-практичної конференції студентів і молодих   
вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» 
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Нагородження призерів 88 науково-практичної конференції студентів і молодих   
вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» 



Вересень 2019 року.
На міжнародній конференції з ерготерапії
м. Київ. 
Студентки 2 курсу спеціальності «Фізична 
терапія, ерготерапія» Барбанова Юлія і 
Барбанова Тетяна.


