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Звіт про роботу наукового товариства молодих вчених  
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту  

у 2017-2018 р.р. 
 

Наукове товариство молодих вчених 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. Рада молодих вчених на умовах добровільного 

членства об’єднує молодь (віком до 35 років включно), яка займається 

науковою діяльністю і сприяє розвитку науки в Україні.  

У 2017 році наукове 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 є 

координація роботи молодих науковців Придніпровської державної академії 

фізичної культури і спорту, проведення засідань активу; 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 

товариствами, залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи; 

популяризація діяльності академії в науковому середовищі 

Дніпропетровщини та за її межами; сприяння налагодженню контактів і 

співробітництва з молодіжними, громадськими, благодійними організаціями з 

метою підвищення ефективності власної діяльності. 

У 2017 році було оновлено базу даних молодих вчених академії, 

загальна кількість яких залишилася на рівні минулого року і склала 20 осіб. 
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Серед числа молодих вчених 10 осіб мають науковий ступінь кандидата наук 

(за звітний період молодими вченими було захищено 3 дисертаційних роботи: 

Онищенко В.М., Сергеєв А.Ю., за спеціальністю 24.00.01 «олімпійський і 

професійний спорт» та Прищепа Т.В. за спеціальністю 10.01.04 «література 

зарубіжних країн»), 8 молодих вчених працюють над написанням 

кандидатської дисертації, навчаючись чи вже закінчивши аспірантуру. 

За 2017-2018 рік молоді вчені ПДАФКІС стали авторами та 

співавторами 10 методичних матеріалів, 1 з яких є підручником (Афанасьєва 

О.С.) і 2 – навчальними посібниками (Соловей Д.О.) та 40 наукових статей у 

різних виданнях, зокрема 15 у фахових, 3 зарубіжних та 2 статті у науко 

метричних базах Scopus, а також зробили 57 доповідей на конференціях 

різного рівня. 

Протягом року молоді вчені здійснювали керівництво дипломними (14) 

та магістерськими роботами (15).  

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» та науково-дослідного відділу. 

Молоді вчені ПДАФКіС брали активну участь у підготовці 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи», 

Всеукраїнської конференції «Неолімпійський спорт: історія, проблеми, 

управління та система підготовки спортсменів», учасниками якої були 

студенти з різних ВНЗ України, щорічній регіональній конференції молодих 

учених «Молоді науковці – спорту Придніпров’я», у якій взяли участь 

аспіранти, молоді науковці ПДАФКіС, студентських конференцій факультетів 

«Фізичної культури і спорту» і «Фізичного виховання».  

Великий обсяг роботи виконується молодими вченими під час адаптації 

різної регламентуючої документації згідно сучасних вимог.  
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Представництво нашого ВНЗу  у складі обласної Ради молодих вчених, 

також досить різноманітне.  

Голова наукового товариства молодих вчених академії був учасником 

заключного етапу форуму «Кращі практики молодіжної роботи 

Дніпропетровщини», який проходив 14 грудня 2017 року на базі 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Захід організований 

управлінням молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації та 

Регіональною командою програми «Молодіжний працівник» в Україні.  

Головною метою заходу було ознайомлення молоді та молодіжних 

працівників області з мережею молодіжних закладів області та цікавими і 

корисними варіантами реалізації молодіжної політики області. 

Одним із напрямків діяльності ради молодих вчених ПДАФКіС є 

інформування та забезпечення участі наукової молоді академії у 

різноманітних конкурсах в рамках діяльності обласної ради молодих вчених, а 

також Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.  

У жовтні 2017 року було проведено рейтинг молодих науковців академії 

за формою обласного конкурсу і відібрано кращі роботи для їх участі 

щорічному конкурсі «Кращий молодий вчений», який враховує результати 

наукової діяльності молодих вчених протягом року та проводиться за чотирма 

напрямами (технічний, економічний, медичний та гуманітарний). Від нашого 

закладу вищої освіти було подано дві кандидатури: викладач кафедри водних 

видів спорту к.фіз.вих. – Горбонос-Андронова О.Р. яка набрала 59,5 балів та 

викладач кафедри ТМФВ к.фіз.вих. – Єлісєєва Д.С., яка набрала 46 балів. За 

результатами конкурсу представники академії посіли 5-те та 9-е місце у 

гуманітарному напрямі. 

Результати внутрішнього рейтингу молодих вчених показують, що 

найкращі показники мають кандидати наук, оскільки захист дисертації дає 

високий бал до загальної оцінки. 
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Також, молоді науковці академії прийняли участь у обласному конкурсі 

проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» на отримання матеріального 

заохочення. 

12 грудня 2017 р. відбувся публічний захист наукових робіт, які 

пройшли до ІІ етапу конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині» у 

Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, де 

приймала участь викладач кафедри спортивних ігор ПДАФКіС к.фіз.вих. – 

Онищенко В.М., яка отримали схвальні відгуки від експертної комісії, але у 

зв’язку з відсутністю економічного ефекту від впровадження робота не 

потрапила до переліку проектів-переможців. 

Необхідно відзначити активну участь молодих вчених у підготовці та 

проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 

особливо: Єлісєєваої Д.С., Солов’я Д.О., Табінської С.О., Афанасьєвої О.С., 

Самошкіної А.В.  Печко Г.Ю. 

Слід зауважити, що наукове товариство молодих вчених планує 

посилити свою діяльність у житті інституту та забезпечити участь молодих 

вчених у грантах та конкурсах, адже це один із показників продуктивної 

діяльності.  

 

 

Голова наукового товариства 

молодих вчених ПДАФКіС,  

доцент                                      Д.І. Степаненко 


