
Рішення Вченої ради 
 

1) 27 січня 2021 року відбулося засідання Вченої ради Придніпровської 
державної академії фізичної культури і спорту.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Звіт голів ДЕК щодо підсумків державної атестації на факультетах ФКС, ФВ, 

ФР. (Доповідає: Міфтахутдінова Д.А.  - директор комунального закладу 
«Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності», к.фіз.вих); 

2. Конкурсні справи: представлення до вченого звання, вибори на посаду; 
3. Підсумки науково-дослідної роботи академії за 2020 рік та затвердження плану 

на 2021 рік. (Доповідає: проректор з НД, проф.Москаленко Н.В.); 
4. Про підсумки участі студентів у   Чемпіонатах, Кубках Світу, Європи, України у 

2020 році. (Доповідає: відповідальний за спортивну роботу, ст.викладача 
Рузанова В.П.) 

5. Різне. 
Прийняті наступні рішення: 
1. Клопотати  перед Міністерством освіти і науки України про представлення до 

вченого звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання  – 
к.фіз.вих. Сидорчук Т.В.; 

2. Клопотати  перед Міністерством освіти і науки України про представлення до 
вченого звання доцента кафедри спорт. ігор  – к.фіз.вих. Полякової А.В. 

3. Обрати на посаду завідувачки кафедри спортивних ігор – к.фіз.вих., доц. 
Мітову О.О. 

4. Обрати на посаду завідувачки кафедри теорії і методики фізичного виховання 
– к.фіз.вих., доц. Степанову І.В. 

5. Рішення Вченої ради Дніпропетровського державного інституту фізичної 
культури і спорту від 27 січня 2016 року «Про результати виконання 
науково-дослідної роботи за 2020 рік і затвердження плану на 2021 рік». 

6. Представити кандидатуру Шуляр Юлії Павлівни  студентки ІV курсу групи 
ФКС/017-19-4Б (с/н)) для призначення обласної іменної стипендії у ІІ 
семестрі 2020/2021 н.р. відповідно до регіональної цільової соціальної 
програми «Молодь Дніпропетровщини на 2012-2021 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 03.02.2012 року № 236-11/VІ, розпорядження 
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.03.2013 р. 
№ Р-204/0/3-13 «Про заснування обласних іменних стипендій кращим учням 
професійно-технічних навчальних закладів, студентам та аспірантам ВНЗ 
Дніпропетровської області» (зі змінами) та згідно листа Департаменту освіти і 
науки від 19.01.2021 р. № 375/0/211-21. 

7. Представити кандидатуру студентки ІV курсу факультету фізичної культури і 
спорту, групи ФКС/017-17-1Б, спеціальності 017 Фізична культура і спорт 
Кобзар Наталії Миколаївні щодо призначення академічної стипендії 
Президента України на ІІ семестр 2020/2021 навчального року.  

 

 

 

 



2) 24 лютого 2021 року відбулося засідання Вченої ради Придніпровської 
державної академії фізичної культури і спорту.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Конкурсні справи: представлення до вченого звання; вибори на посаду; 
2. Підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах ФКС, ФР, ФВ. 

(Доповідають: декан факультету ФКС, доцент Долбишева Н.Г., декан     
факультету ФР, доцент Толстикова Т.М., декан факультету ФВ, доцент  
Соловей О.М.); 

3. Звіт про фінансову діяльність за 2020 рік. (Доповідає: головний бухгалтер      
Сергеєва Л.О. ); 

4. Різне. 
Прийняті наступні рішення: 
1. Клопотати  перед Міністерством освіти і науки України про представлення до 

вченого звання доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії  – к.фіз.вих. 
Афанасьєвої О.С. 

2. Обрати на посаду доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання  – 
к.фіз.вих. Кошелеву О.О. 

3. Обрати на посаду доцента кафедри гімнастики – доц. Конакову О.Ю. 
4. Рішення Вченої ради Придніпровської державної академії фізичної культури і 

спорту від 24 лютого 2016 року «Підсумки зимової екзаменаційної сесії на 
факультетах ПДАФКіС в 2020/2021 н.р.». 
 

3) 31 березня 2021 року відбулося засідання Вченої ради Придніпровської 
державної академії фізичної культури і спорту.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Конкурсні справи: представлення до вченого звання; вибори на посаду; 
2. Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі водних 

видів спорту. (Доповідають: зав.каф. ВВС доц. Лашко В.П., Голова комісії 
доц. Степаненко Д.І.); 

3. Про роботу наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених. 
(Доповідає: Голова товариства доц. Степаненко Д.І.); 

4. Різне. 
Прийняті наступні рішення: 
1. Клопотати  перед Міністерством освіти і науки України про представлення до 

вченого звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання – 
к.фіз.вих. Демідової О.М. 

2. Обрати на посаду доцента  кафедри фізіології та спорт.медицини – к.фіз.вих. 
Бурдаєва К.В. 

3. Рішення Вченої ради Придніпровської державної академії фізичної культури і 
спорту від 24 лютого 2021 року «Про роботу з забезпечення якості 
освітнього процесу на кафедрі водних видів спорту». 

 
З повагою, Вчений секретар Любов АНДРЮШИНА. 


