ЗВІТ
про науково-дослідну роботу студентів НУФВСУ
за 2018-2019 навчальний рік
В університеті діє 21 науковий гурток при кожній кафедрі, що разом
утворюють студентське наукове товариство (далі – СНТ) – творче
об’єднання студентської молоді, основною метою роботи якого є всебічне
сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів.
Діяльність СНТ спрямована на пошук та підтримку талановитих науковців
серед студентів, надання їм всебічної допомоги; сприяння формуванню
умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентської молоді;
сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з
широким демократичним світоглядом; організацію та розвиток між
університетської та міжнародної співпраці студентів.
У 2018-2019 н.р. студенти університету брали участь та були
доповідачами на університетських, Всеукраїнських і Міжнародних
наукових конференціях, форумах, круглих столах в Україні та за її
межами, зокрема:
XІ Міжнародній конференції «Молодь та олімпійський рух»;
Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми фізичної культури,
олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах
України»;
XXΙV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»;
ХХІІI науковій конференції студентів та молодих вчених;
VI Всеукраїнській електронній конференції «Сучасні біомеханічні та
інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті»;
ХХVІI Міжнародній науковій конференції «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»;
ХXII Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові
дослідження в сучасному світі»;
ХХV Міжнародній науковій конференції «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»;
ХXV Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові
дослідження в сучасному світі»;
V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в
сучасних глобалізаційних процесах»;
XХI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь,
освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської
інтеграції»;
VI регіональній
науково-практичній
інтернет-конференції
з
міжнародною участю «Стратегічне управління розвитком фізичної
культури і спорту»;

XI Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Спорт та сучасне
суспільство»;
XІІ Міжнародній конференції «Молодь та олімпійський рух»;
З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов
для її творчого зростання, забезпечення підтримки студентів, створення
ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань,
активізації науково-дослідної роботи студентів в Національному
університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) науководослідна робота студентів проводиться
в рамках навчального та
позанавчального процесів.
9 студентів НУФВСУ у 2019 році стали учасниками ІІ-го етапу
стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської благодійної
організації «Фонд Віктора Пінчука — соціальна ініціатива».
У цьому навчальному році студенти НУФВСУ стали переможцями
та призерами:
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
із спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (18-19 квітня 2019 року на
базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.
Макаренка):

диплом І ступеня - Ярош Ю., диплом ІІІ ступеня – Бережна І.
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Управління спортивнооздоровчою діяльністю» (18 квітня 2019 року на базі Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.):

диплом ІІ ступеня – Дубас В., Кравченко Д.
21-22 березня 2019 року на базі Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту було проведено ІІ етап Всеукраїнського
Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура
і спорт»:
Диплом Прізвище, ім’я, по
батькові студента

Шифр

Прізвище, ім’я, по батькові
(повністю), посада
наукового керівника

Диплом Березун Марія Валентинівна,
І ступеня Міцінський Олександр
Олегович

Соціальна
адаптація і
фізичне
виховання

Трачук Сергій Васильович,
доцент кафедри теорії ї
методики фізичного виховання

Диплом Коробейнікова Іванна
І ступеня Георгіївна

Спортивна
агресія

Коробейніков Георгій
Валерійович, завідувач
кафедрою спортивної метрології
та біомеханіки

Диплом
ІІ
ступеня

Здорова нація

Єракова Любов Анатоліївна,
доцент кафедри здоров'я,
фітнесу та рекреації

Притуляк Олександр
Андрійович, Войдюк
Олександр Юрійович

Диплом
ІІІ
ступеня

Татулашвілі Вікторія
Арчілівна

Індивідуальна
фізична
культура

Марченко Оксана Юріївна,
доцент кафедри педагогіки і
психології

Студенти НУФВСУ також були визнані найкращими у таких номінаціях:
– «За краще висвітлення наукової проблеми» – Покас Ярослав Васильович;
– «За високу практичну значущість результатів роботи» – Поліс Єлизавета
Андріївна;
– «За якість презентації» – Луць Юлія Петрівна, Іванницька Ірина
Сергіївна.
Статистичні показники науково-дослідної роботи студентів
НУФВСУ вказують на позитивну тенденцію розвитку та ефективної
роботи СНТ. Це підтверджується збільшенням на 44% кількісних
показників факультетських, університетських, загальноукраїнських та
міжнародних конференцій, форумів та інших заходів, в яких брали участь
на 23% більше студентів НУФВСУ у 2018-2019 н.р. у порівнянні з 20172018 н.р. На 10% підвищилася кількість студентів НУФВСУ, які
виконують теми НДР кафедр (за даними звітів НДР кафедр), а на 30%
зросли показники кількості друкованих праць студентів: статей та тез.
18 січня 2019 року відбувся урочистий захід, присвячений підведенню
підсумків конкурсу на здобуття ректорської премії «Молодий науковець
2018 року», який проводився в Національному університеті фізичного
виховання і спорту України вперше серед науково-педагогічних і наукових
працівників віком до 40 років. Таким чином започатковано традицію
вшанування молодих вчених університету за їх наукові здобутки.
Переможцями та лауреатами стали 12 науковців НУФВСУ.
Ректорат університету всебічно підтримує та розвиває дослідницьку
діяльність студентів, створює всі умови для наукового пошуку, спілкування з
ученими світового рівня, плідного обміну думками, оригінальними ідеями,
творчими здобутками, урізноманітнює форми індивідуальної роботи з
обдарованою студентською молоддю та сприяє розвитку молодіжних
наукових ініціатив. Керівництво університету всіляко заохочує студентівпереможців всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів надалі навчатися в
магістратурі й аспірантурі.

Голова СНТ

В. О. Нагорна

