
Міністерство освіти і науки України   
Придніпровська  державна академія фізичної культури  і спорту 

 
Н А К А З 

 
від «_02_» _грудня _ 2019  року           м. Дніпро                              № _134-заг__ 
 
 
«Про створення галузевої комісії  
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей  
у 2019/2020 навчальному році»  

 
          

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. 
за № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» та 
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.05.2017 р. за № 620/30488, з метою виявлення та розвитку обдарованих 
студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого 
самовдосконалення студентської молоді; популяризації досягнень науки, техніки 
та інноваційних технологій; залучення провідних вчених, наукових, науково-
педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською 
молоддю – 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Створити галузеву конкурсну комісію ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 
2019/2020 навчальному році у складі: 

 
Савченко В.Г.       - голова галузевої комісії, д.пед.н., професор, ректор 

ПДАФКіС; 
 
Спеціалізація «Фізичне виховання» 

Москаленко Н.В. - голова комісії, д.фіз.вих, професор, проректор з наукової діяльності ПДАФКіС; 
Члени комісії:   
Цьось А.В. - д.фіз.вих., професор, ректор Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки; 
Круцевич Т.Ю. - д.фіз.вих, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ; 



Пангелова Н.Є. 

- 

д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики 
фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» 

Боднар І.Р. - д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики 
фізичної культури ЛДУФК імені Івана Боберського; 

Сидорчук Т.В. - к.фіз.вих., доцент кафедри теорії та методики фізичного 
виховання ПДАФКіС; 

Демідова О.М. - к.фіз.вих., доцент кафедри теорії та методики фізичного 
виховання ПДАФКіС; 

Єлісєєва Д.С. - к.фіз.вих., ст. викладач кафедри теорії та методики 
фізичного виховання ПДАФКіС; 

 
Спеціалізація «Спорт» 

Бріскін Ю.А. - голова комісії, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри 
теорії спорту та фізичної культури ЛДУФК імені Івана 
Боберського; 

Члени комісії:   
Борисова О.В. - д.фіз.вих., професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи НУФВСУ; 
Костюкевич В.М. - д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання  і спорту Вінницького державного 
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,  

Кутек Т.Б. - д.фіз.вих., професор, декан факультету фізичного 
виховання і спорту Житомирського державного 
університету імені Івана Франка; 

Приходько  В.В. - д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики 
спортивної підготовки ПДАФКіС; 

Долбишева Н.Г. - к.фіз.вих., доцент, декан факультету фізичної культури і 
спорту ПДАФКіС; 

Мітова О.О. - к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри спортивних ігор 
ПДАФКіС; 

Степаненко Д.І. - к.фіз.вих., доцент,  завідувач кафедри легкої атлетики 
ПДАФКіС; 

 
Спеціалізація «Фітнес і рекреація» 

Андрєєва О.В. - голова комісії, д.фіз.вих, професор, завідувач кафедри 
здоров’я, фітнесу та рекреації НУФВСУ; 

Члени комісії:   
Путятіна Г.М. - к.фіз.вих., доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи ХДАФК; 
Томенко О.А. - д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики 

фізичної культури СДПУ ім. А.С. Макаренко; 
Чеховська Л.Я.  - к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри фітнесу та рекреації 

ЛДУФК імені Івана Боберського; 



Борисова Ю.Ю. - к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри гімнастики 
ПДАФКіС;  

Степанова І.В. - к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри теорії та методики 
фізичного виховання ПДАФКіС; 

Власюк О.О. - к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри гімнастики ПДАФКіС; 
Конакова О.Ю. - к.фіз.вих., доцент кафедри гімнастики ПДАФКіС. 

 
2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

діяльності Москаленко Н.В. 
 
 

 

Ректор академії,  

професор           В.Г. Савченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Узгоджено: 
 
Зав. канцелярією         Л.В. Рудвольга 
 
Проректор з наукової діяльності      Н.В. Москаленко 
 
 
 
 
 
Вик. Микитчик О.С. 


