РІШЕННЯ
Вченої ради ПДАФКіС від 29 січня 2020 р.
“Про результати виконання науково-дослідної роботи
за 2019 рік і затвердження плану на 2020 рік”
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової діяльності
професора Москаленко Н.В., Вчена рада відзначає, що в 2019 році план
науково-дослідної роботи виконано в повному обсязі.
В 2019 році наукова робота на кафедрах здійснювалась за 9 темами
згідно тематичного плану НДР. Керівниками наукових тем підготовлені
проміжні звіти за результатами другого етапу досліджень.
За підсумками наукової роботи підготовлено: 1 підручник, 2 монографії,
18 навчальних посібників, 58 методичних матеріалів, 261 публікацію (з них у
фахових виданнях 109, у іноземних виданнях – 24, у співавторстві зі
здобувачами вищої освіти – 52). 8 статей опубліковано у виданнях, що
включено до Databases Scopus та Web of Science.
НПП академії зроблено 143 доповіді на конференціях різного рівня, в т.ч.
101 на Міжнародних, 25 на Всеукраїнських та 17 на регіональних, що
підтверджено відповідними сертифікатами учасників конференцій.
За результатами власних наукових розробок в практичну діяльність
кафедрами академії отримано 178 актів впровадження.
НПП академії отримано 7 авторських свідоцтв.
Міжнародне стажування за очно-заочною формою в Університеті
природничих і гуманітарних наук в м. Седльце (Польща) пройшли викладачі
кафедри ТМФВ Сидорчук Т.В., Демідова О.М. та Єлісєєва Д.С.
В 2019 році проведено 9 наукових конференцій, з них: 6 студентських
(3 факультетські, підсумкова наукова конференція здобувачів І та ІІ ступенів
вищої освіти, Всеукраїнська науково-методична конференція здобувачів вищої
освіти «Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система
підготовки спортсменів», студентська конференція "Баскетбол: історія,
сучасність, перспективи"); конференція молодих вчених “Молоді науковці –
спорту Придніпров’я”; регіональна науково-методична конференція “Фізичне
виховання, спорт і основи здорового способу життя”; Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Основні напрямки розвитку фізичної
культури, спорту та фізичної реабілітації».
У 2019 році НПП, аспірантами та здобувачами академії захищено
8 кандидатських дисертації: Бакурідзе-Маніною В.Б. (науковий керівник:
д.пед.н., професор Приходько В.В.), Балджи І.В. (науковий керівник: к.фіз.вих.,
доцент Долбишева Н.Г.), Будаєвим К.В. за (науковий керівник: д.фіз.вих.,
професор Афанасьєв С.М.), Івченко О.М. (науковий керівник: к.фіз.вих.,
доцент Мітова О.О.), Кидонь В.В. за (науковий керівник: к.фіз.вих., доцент
Долбишева Н.Г.), Кошелевою О.О. (науковий керівник: д.фіз.вих., професор
Москаленко Н.В.), Чуйко О.О. (науковий керівник: к.фіз.вих., доцент
Власюк О.О.), Яковенко А.В. (науковий керівник: д.фіз.вих., професор
Москаленко Н.В.).

Відповідно до наказу МОН України від 18.09.2018 р. № 1010 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» Придніпровська
державна академія фізичної культури і спорту призначена базовим закладом
вищої освіти з проведення ІІ етапу Конкурсу зі спеціальності 017 «Фізична
культура і спорт». До академії надійшло 116 наукових робіт з 38 ЗВО.
За спеціалізацією «Спорт» надійшло 36 наукових робіт з 20 закладів
вищої освіти. Диплом ІІ ступеня нагороджено Гейко Катерина, науковий
керівник Степаненко Д.І., завідувач кафедри легкої атлетики.
За спеціалізацією «Фізичне виховання» поступило 56 робіт з
31 закладу вищої освіти. Дипломом І ступеня нагороджено Смаля Андрія,
науковий керівник Степанова І.В., завідувач кафедри теорії та методики
фізичного виховання. Дипломом ІІ ступеня нагороджено Бодню Вікторію,
науковий керівник Демідова О.М., доцент кафедри теорії та методики
фізичного виховання.
За спеціалізацією «Фітнес та рекреація» поступило 24 наукових роботи з 13
закладів вищої освіти. Дипломом ІІ ступеня нагороджено Гібл Анастасію,
науковий керівник Конакова О.Ю., доцент кафедри гімнастики.
Студентка Полякова Юлія посіла ІІ місце у ІІ етапі конкурсу наукових робіт
зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Науковий керівник
Толстикова Т.М., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії.
В академії були проведені олімпіади з трьох спеціальностей та одинадцяти
предметів. У ІІ етапі олімпіади взяли участь 17 студентів. Треба зазначити, що
згідно листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 27.11.2019 року №
22.1/10-4349 «Щодо результатів проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей у 2018/2019 навчальному
році» у 5 олімпіадах, в яких брали участь студенти нашої академії, затверджено 2
призери затверджено зі спеціальностей 014 «Середня освіта (фізична культура)»
та «Фітнес і рекреація».
Фіналістами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіаді зі
спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)» стали Благіст Кирило,
Дзюба Людмила та Бодня Вікторія. Призове ІІ місце у загальному підсумку
олімпіади зайняла Бодня Вікторія. Підготовку до олімпіади здійснювали
к.фіз.вих., доцент Сидорчук Т.В., ст. викладач Анастасьєва З.В. та ст. викладач
Кошелева О.О.
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 017 «Фізична
культура і спорт» нашу академію представляли Мирна Юлія, Радченко Алла,
Варварич Денис, Рульов Віталій, Багуж Станіслав, Єрнік Борис. Підготовку до
олімпіади здійснювали к.фіз.вих., доцент Долбишева Н.Г., ст. викладач
Саленко Г.А.
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізичної реабілітації брали участь
магістранти факультету фізичної реабілітації Магера Вікторія, Письменна
Анастасія та Макаренко Микола. Підготовку до олімпіади здійснювали
к.мед.н., доцент Рокутов С.В., к.мед.н.. доцент Мельник О.В., к.мед.н, доцент
Проскура В.С.

У ІІ-му турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фітнес і
рекреація» брали участь Васюк Олена, Танасова Катерина. Призове ІІІ місце у
загальному заліку олімпіади здобула Васюк Олена. Підготовку до олімпіади
здійснювали доценти Борисова Ю.Ю. та Конакова О.Ю.
Вперше студенти академії взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для закладів
вищої освіти непедагогічного профілю. Команда академії біла нагороджена
грамотою за І місце у командному заліку. Анпольська Анжеліка зайняла
І місце у номінації «Надія української педагогіки». Косяк Карина отримала
І місце у номінації «Креативність педагогічних інновацій». Підготовку
студентів здійснювали: к.б.н, професор Андрюшина Л.Л., к.фіз.вих., доцент
Родіна Ю.Д., к.фіз.вих., доцент Каковкіна О.А.
Протягом 2019 року студентами підготовлено 104 статті, з них у
іноземних виданнях – 12, у фахових – 3. Частка самостійних публікацій
студентів складає 50%. За результатами НДРС за 2019 рік підготовлено
електронне видання збірник наукових праць здобувачів І та ІІ ступенів вищої
освіти ПДАФКіС «Молодь, спорт наука», до якого увійшла 21 наукова стаття.
Поповнено наукову лабораторію наступною апаратурою: автоматичний
вимірювач артеріального тиску та ЧСС «OMRON», модель М2 Есо (Японія) 1
шт., автоматичний вимірювач артеріального тиску та ЧСС «OMRON», модель
М3 Comfort (Японія) 1 шт., монітор складу тіла «OMRON», модель BF511
(Японія) 1 шт., який дозволяє вимірювати масу тіла, % вісцерального жиру,
жиру тіла, скелетних м’язів, а також розраховувати автоматично індекс маси
тіла та обмін речовин (у ккал).
Треба відзначити, що науково-дослідна робота потребує вдосконалення
та усунення недоліків, а саме:
- активізації НПП академії у підготовці проектів наукових досліджень і
розробок, які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету
Міністерства освіти і науки України та міжнародних грантів;
- збільшення кількості публікацій результатів досліджень у виданнях, що
входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
- збільшення кількості раціоналізаторських пропозицій, наукових
розробок, які підтверджені актами впровадження;
- підвищення рівня видавницької діяльності на окремих кафедрах
академії;
- підвищення кількості публікацій здобувачів І та ІІ ступенів вищої
освіти у наукових виданнях;
- науковим керівникам посилити контроль за термінами виконання всіх
етапів дисертаційних досліджень здобувачами ІІІ ступеня вищої освіти.
З метою удосконалення науково-дослідної роботи в ПДАФКіС Вчена
рада постановляє:
1. Прийняти участь у конкурсі міжнародних проектів та проектів наукових
досліджень і розробок, які виконуватимуться за рахунок коштів державного
бюджету Міністерства освіти і науки України.
Відповідальні: проректор з наукової
діяльності, професор Москаленко Н.В.

Термін: до 01 травня 2020 р.
2. Збільшити кількості публікацій результатів досліджень у виданнях, що
входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
Відповідальні: зав. кафедрами.
Термін: протягом року.
3. Підвищити кількість наукових розробок, які підтверджені актами
впровадження та мають соціальний ефект.
Відповідальні: зав. кафедрами.
Термін: протягом року.
4. Активізувати винахідницьку діяльність – збільшити кількість заявок на
видачу охоронних документів (патентів).
Відповідальні: зав. кафедрами.
Термін: протягом року.
5. Підвищити кількість публікацій здобувачів І та ІІ ступенів вищої освіти
у наукових виданнях.
Відповідальні: зав. кафедрами,
керівник СНО
Термін: протягом року.
5. Науковим керівникам посилити контроль за термінами виконання всіх
етапів дисертаційних досліджень здобувачами ІІІ ступеня вищої освіти.
Відповідальні:
зав.
наукові керівники
Термін: протягом року.

аспірантури,

Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової
діяльності, професора Москаленко Н.В.
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РІШЕННЯ ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Вченої ради, професор

В.Г. Савченко

