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Звіт
про роботу наукового товариства молодих вчених
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
у 2018-2019 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 звітному періоді 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 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 товариствами, 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

громадськими, благодійними

співробітництва
організаціями

з

молодіжними,

з метою підвищення

ефективності власної діяльності.
У 2018 – 2019 році було оновлено базу даних молодих вчених
академії, загальна кількість яких на сьогодні складає 19 осіб. Серед
числа молодих вчених 8 осіб мають науковий ступінь кандидата наук (за
звітний період молодими вченими було захищено 2 дисертаційні роботи:
Чухловіна

В.В.,

та

Печко

Г.Ю.

–

за

спеціальністю

24.00.01

«олімпійський і професійний спорт», 11 молодих вчених працюють над
написанням

кандидатської

дисертації,

навчаючись

в

аспірантурі

академії.
Також, у 2018 році аспірант кафедри легкої атлетики Гребенюк
Олег, пройшовши складний відбір – став стипендіатом Кабінету
Міністрів України!
За 2018-2019 рік молоді вчені ПДАФКІС стали авторами та
співавторами 10 методичних матеріалів, 1 з яких є підручником
(Афанасьєва О.С.), 1 навчальний посібник (Табінська С.О.), 1 –
методичний посібник (Сидорчук Т.В.) та 43 наукових статті у різних
виданнях, зокрема 16 у фахових, 6 зарубіжних та 2 статті у науко
метричних базах Scopus, а також зробили 35 доповідей на конференціях
різного рівня.
Ст. викладач кафедри теорії та методики спортивної підготовки
к.фіз.вих. Табінська С.О. – була опонентом кандидатської дисертації у
м. Запоріжжя.
Двоє молодих вчених, а саме доцент Сидорчук Т.В. та к.фіз.вих.
Єлісєєва Д.С. пройшли стажування за очно-заочною формою в
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Університеті природничих і гуманітарних наук в м. Седльце (Польща) в
період з 22 січня по 22 квітня 2019 р. Також, Єлісєєвою Д.С. було
пройдено навчання та складено іспит у серпні 2018 р., що відповідає
рівню В2 (англійська мова) at International Center of Foreign Languages
POZNANI.
Також, активну позицію наукова молодь займає у роботі науковометодичної 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», 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», «Фізичного виховання», «Фізіотерапії та ерготерапії».
Великий обсяг роботи виконується молодими вченими під час
адаптації різної регламентуючої документації згідно сучасних вимог,
підготовці акредитацій них справ та ін.
Молоді вчені академії долучаються до представництва нашого
закладу вищої освіти у складі обласної Ради молодих вчених.
Актив наукового товариства молодих вчених ПДАФКіС, доцент
Степаненко

Дмитро

і

к.фіз.вих.

Афанасьєва

Олександра

були

учасниками засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної ради
України стосовно проблем становлення і перспектив наукової діяльності
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молодих науковців в умовах реформування вищої освіти. Цей захід
проводився 14 лютого 2019 року у приміщенні Дніпропетровської
облдержадміністрації під керівництвом: Першого заступника голови
Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України Співаковського
Віктора Володимировича та Народного депутата України

Ричкової

Тетяни Борисівни.
29 березня 2019 року ст. викладач кафедри теорії і методики
фізичного

виховання,

к.фіз.вих.

Єлісєєва

Дар’я

Сергіївна

була

представником від Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту на розширеному засіданні за участі активу ради
молодих вчених Дніпропетровської області і голів рад молодих вчених
ЗВО і НДІ, що проходило у КБ «Південне».
25 квітня 2019 року к.фіз.вих. Єлісєєва Дар’я Сергіївна відвідала
дискусію – тренінг «European projects lab for NGO» від представництва
Європейського Союзу в Україні, на якій відбулося обговорення
реалізованих проектів ЄС та ідей для конкурсних заявок. Метою зустрічі
– було роз’яснення

важливості реалізації Угоди про асоціацію між

Україною та Євросоюзом, поширення європейських цінностей та
підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між
Україною та ЄС. За підсумками зустрічі неурядові організації отримали
експертні рекомендації щодо своїх проектних ініціатив.
12 червня 2019 року голова товариства молодих вчених разом з
проректором з наукової діяльності професором Москаленко Н.В.
прийняли участь у робочій нараді з питань розвитку наукових шкіл у
ЗВО та заохочення молоді до занять науковою діяльністю під
керівництвом

директора

департаменту

освіти

і

науки

облдержадміністрації Полторацького О.В. У ході наради керівництво
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департаменту закликало ЗВО до співпраці та активнішій участі молоді
до наукової діяльності.
Минулого

тижня

до

департаменту

освіти

і

науки

Дніпропетровської облдержадміністрації молодими вченими академії –
ст. викладачами к.фіз.вих. Афанасьєвою О.С та Чухловіною В.В. подано
запити на участь у конкурсі «Кращий молодий вчений» за гуманітарним
та медичним напрямами. А також, підготовлено та подано запит до
участі у конкурсі «Краща рада молодих вчених».
Слід зауважити, що наукове товариство молодих вчених планує
сприяти донесенню інформації та залученні до участі молодих вчених у
грантах та конкурсах, створенні громадської організації на базі
товариства молодих учених академії, що розширить можливості для
молоді нашого закладу вищої освіти.

Голова наукового товариства
молодих вчених ПДАФКіС,
доцент

Д.І. Степаненко

