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ЗВІТ 

про роботу наукового товариства молодих вчених  

Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту  
у 2020 р. 

 

Наукове товариство молодих вчених (НТМВ) ПДАФКіС створене з 
метою об’єднання наукової молоді, висловленню та відстоюванню її 
інтересів у професійній сфері. Діяльність ради молодих вчених базується 
на основі Конституції України, Законодавчих і нормативних документів 
Міністерства освіти і науки, Статуту ПДАФКіС, а також принципів 
демократії, власного волевиявлення та рівноправ’я. Членами НТМВ за 
Положенням можуть бути аспіранти, докторанти, науково-педагогічні 
працівники, наукові співробітники, які навчаються чи працюють у 
ПДАФКІС та займаються науковою або науково-педагогічною 
діяльністю і мають статус молодого ученого відповідно до Закону 
Україну «Про наукову та науково-технічну діяльність». 

 У звітному періоді товариство молодих вчених ПДАФКіС 

продовжувало свою роботу в академії та у складі ради молодих вчених 

Дніпропетровської області та при МОН України.  

Основними напрямками роботи наукового товариства молодих 

вчених залишалися незмінними і передбачали координацію роботи 

молодих науковців Придніпровської державної академії фізичної 

культури і спорту, участь у офіційних заходах з питань, які стосуються 

роботи молодих вчених на різному рівні, оновлення бази даних молодих 

вчених ПДАФКіС; робота у складі Обласної ради молодих учених;  

сприяння участі молодих вчених ПДАФКіС у конкурсах та грантах; 

організація та проведення щорічної конференції молодих учених 

«Молоді науковці – спорту Придніпров’я», участь в організації та 

проведенні науково-практичних конференцій ПДАФКіС; керівництво 

студентськими науковими об’єднаннями, залучення студентської молоді 
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до науково-дослідної роботи; популяризація діяльності академії в 

науковому середовищі Дніпропетровщини та за її межами; сприяння 

налагодженню контактів і співробітництва з молодіжними, 

громадськими організаціями з метою підвищення ефективності власної 

діяльності. 

Наукове товариство молодих вчених входить до складу Обласної 

ради молодих вчених, а також до складу Ради молодих учених при МОН 

України та приймає участь у обговоренні нових та важливих документів, 

ініціатив Уряду та профільного Міністерства, щодо нововведень. 

Актив товариства молодих вчених постійно долучається до заходів 

і нарад, під егідою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

МОН України з питань пошуку шляхів оптимізації роботи та 

консолідації молодих науковців міста і області. 

Так, 20 травня 2020 р. актив НТМВ прийняв участь у прямому 

ефірі на сторінці Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України із теми: «Шляхи розвитку об’єднань молодих учених на 

регіональному рівні – досвід, інструменти, перспективи», де 

розглядалися такі питання: досвід створення та розвитку РМУ на 

прикладі Дніпропетровської області; проєкти підтримки молодих 

учених, що реалізують органи регіональної та місцевої влади; основні 

проблеми регіональних об'єднань молодих учених на різних етапах 

розвитку; перспективи, плани. 

За підтримки голови Дніпропетровської облдержадміністрації 

Олександра Бондаренка розроблено та запущено 01 липня 2020 року 

пілотний проєкт онлайн-платформи “SMART HUB: НАУКА. ВЛАДА. 

БІЗНЕС.”.  Метою проєкту є створення ефективної платформи, де бізнес, 

громади та інші стейкхолдери зможуть заявляти про свої потреби, а 

наукові та науково-освітні установи області будуть пропонувати свої 
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послуги, сервіси для вирішення проблем та викликів. До надання 

рекомендацій по її вдосконаленню долучився і голова НТМВ академії 

доцент Степаненко Д.І., який запропонував додати структури SMART 

HUB розділ стосовно фізичної культури і спорту.  

Молоді вчені академії є постійними учасниками щорічного 

конкурсу «Кращий молодий вчений», обласного конкурсу проєктів 

«Молоді вчені – Дніпропетровщині», а також науково-освітнього 

проекту «Школа молодого лідера», яка присвячена формуванню 

спільноти якісного освітнього, інноваційного середовища та наукової 

діяльності в умовах глобалізації.  

16-18 жовтня відбувся науково-освітній захід «Школа молодого 

лідера» на тему: «Формування спільноти якісного освітнього, 

інноваційного середовища та наукової діяльності в умовах глобалізації», 

на якому, он-лайн був присутнім голова НТМВ Степаненко Д.І. 

Головним завдання заходу було: об'єднання фахівців, які бажають 

отримати нові знання задля підвищення якості вищої освіти, що 

сприятиме підтримці позитивного іміджу регіону. Однією зі спікерок 

була заступниця голови Національного агентства Наталія Стукало. Під 

час заходу обговорювали студентоцентрованне навчання, формування 

міждисциплінарних компетентностей і особливості забезпечення якості 

вищої освіти в умовах карантину. 

11 березня у стінах Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації відбулася презентація книги українського підприємця і 

письменника Дмитра Томчука «Тут клює», яку відвідав заступник 

голови НТМВ ст. викладач кафедри спортивних ігор Д. Соловей. Автор 

презентованої книги –  Дмитро Томчук – є засновником інвестиційного 

фонду First Investment Step Online (FISON), який фокусується на ІТ-

https://www.facebook.com/natalie.stukalo?__cft__%5b0%5d=AZWoaPCl08XA4SQcevZbcoYIgKvxQG1xaAV6a4nsznokbkk4YOSw0iPB1EnLCLLQtJ9P5GDj_aPSLR1G60md3ydW8P_chjA7afVabReXwufTE4zN1AaC5w_ionzh6rQ3t1tAzx1qNv80Yn_5uS3lwhClbEn4k_aZFRJwZCYTjZA6kQ&__tn__=-%5dK-y-R
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проектах. Головний посил книги – «не працювати на інших, а відкривати 

власну справу». 

12 березня  відбулася он-лайн зустріч освітян Дніпра з 

Президентом Міжнародного фонду досліджень освітніх програм, 

професора Варшавського університету Тараса Фінікова у НТУ 

«Дніпровська політехніка», який презентував «Результати аналітичного 

дослідження стану розвитку системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти в українських університетах (проведеного на замовлення ОБСЄ)». 

У даному заході  прийняв участь доцент Степаненко Д. 

У 2020 році було оновлено базу даних молодих вчених академії, 

загальна кількість яких на сьогодні складає 22 особи, з них кандидатів 

наук – 6, аспірантів – 12. За звітний період молодими вченими було 

захищено 2 дисертаційні роботи: Гребенюк О. (кафедра легкої атлетики) 

та Вороний В. (кафедра боксу, боротьби і важкої атлетики) – за 

спеціальністю 017 «фізична культура і спорт».  

Також хочеться доповісти та зробити наголос на досягненнях 

кращих молодих вчених академії за минулий рік. 

Доцент кафедри ТМФВ – Сидорчук Т. за минулий рік показала 

значний прогрес, який полягав у підготовці відомостей самооцінювання 

освітньо-професійної програми «Вчитель фізичного виховання» за 

спеціальністю 014 Середня освіта та успішному проходженні 

акредитації в якості гаранта ОПП. Крім того, у доробку Т. Сидорчук 

додалося 4 статті, дві з яких фахові, монографія, 3 методичні розробки, 5 

актів впровадження, підвищення кваліфікації у м. Новий Сонч та в  м. 

Люблін, Республіка Польща. Також, Сидорчук Т. працювала у складі 

галузевої конкурсної комісії I і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2019/2020 навчальному році (спеціалізація «Фізичне виховання»), 



 5 

рецензувала 2 дисертаційні роботи, була членом спеціалізованої вченої 

ради ДФ 08.881.03 ПДАФКіС по захисту дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, керує 

підготовкою здобувача І рік навчання освітнього ступеня доктора 

філософії Магери В.С. 

Доцент кафедри фізіотерапії, ерготерапії Афанасьєва О. за звітний 

період стала автором і співавтором 5 наукових статей, 1 з яких 

опублікована у виданні, яке цитується у Scopus, 3 – у фахових виданнях. 

Афанасьєва О. є учасником робочої групи у  міжнародному  проекті 

ERASMUS+ UA Developing an Occupatioal Therapy study programme in 

Ukraine, пройшла он-лайн підвищення за програмою «Осіння школа 

фізичної терапії  Erasmus+»; «Хмарне збереження послуг на он-лайн 

навчанні на прикладі ZOOM-платформи» (м. Люблін, Польща), в 

Університеті Суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля (м. 

Люблін, Польща) за програмою стажування обсягом 180 годин, а також 

підвищила кваліфікацію з дистанційного навчання: «Блог викладача як 

інструмент модернізації навчального процесу» у центрі розвитку 

кадрового потенціалу у Сумському державному університеті. Крім того, 

під керівництвом доцента Афанасьєвої О., студентка Ползікова М.  

нагороджена Дипломом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського  конкурсу 

студентських наукових робіт м. Суми за спеціальністю «Фізична терапія, 

ерготерапія».  

Вважаю за необхідне відмітити здобутки ст. викладача кафедри 

ТМФВ Єлісєєвої Д., яка за звітний період має 7 публікацій, 1 публікацію 

у виданні, яке цитується у науко метричній базі Scopus, 1 фахову статтю, 

4 у зарубіжних виданнях  та 1 методичну розробку. Пройшла 

підвищення кваліфікації у м. Люблін, Республіка Польща, а також була 

відповідальним виконавцем наукової теми «Науково-теоретичні засади 
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вдосконалення процесу фізичного виховання різних груп населення» на 

2016 – 2020 рр. (номер державної реєстрації 0116U003010). 

Старший викладач кафедри спортивних ігор – Соловей Д. за 2020 

рік до свого наукового  доробку додав 2 статті у виданнях, які цитується 

у науко метричній базі Scopus, 2 статті у фахових виданнях, а також став 

автором трьох робіт навчально-методичного характеру. Також, пройшов 

міжнародне стажування у м. Новісад, Республіка Польща. 

Викладач кафедри легкої атлетики Печко Г. у звітному періоді 

отримала звання Заслуженого тренера України, а її підопічній, студентці 

IV курсу Кобзар Н. присвоєне почесне звання Заслуженого майстра 

спорту України. 

Також, активну позицію наукова молодь займає у роботі науково-

методичної ради, фахових семінарів за спеціальностями 24.00.01 – 

«Олімпійський і професійний спорт» і 24.00.02 – «Фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення», науково-дослідного відділу, 

керівництві дипломними та магістерськими роботами. 

Молоді вчені ПДАФКіС брали активну участь у підготовці 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та 

перспективи» та щорічній регіональній конференції молодих учених 

«Молоді науковці – спорту Придніпров’я».  

На сьогодні, увесь склад товариства активно задіяний у підготовці 

до акредитації освітньо-наукової програми «Фізична культура і спорт», 

за якою здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності         

017 Фізична культура і спорт. 

 

Голова НТМВ 

ПДАФКіС, доцент                                                  Дмитро СТЕПАНЕНКО 


