
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Н А К А З 

 

06 квітня 2020 р.                  м.Суми                             № 170 

 

 

 

 

Про проведення 

II туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 
 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 року 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»  та у зв’язку з епідеміологічною ситуацією 

в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19», листа 

Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо запровадження 

карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, 

листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» № 22.1/10-713 від 12.03.2020 щодо 

проведення інтелектуальних студентських заходів, листа ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» № 22.1/10-778 від 31.03.2020 щодо проведення інтелектуальних 

студентських заходів. 

НАКАЗУЮ: 

1. 09-10 квітня 2020 року підвести підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (далі – 

Конкурс) серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації на підставі сліпого рецензування 

робіт, поданих на Конкурс, на базі НН Інституту фізичної культури Сумського державного 

педагогічного університету імені A.C. Макаренка. 

2. Затвердити організаційний комітет Конкурсу у складі: 

Лянной Михайло Олегович – кандидат педагогічних наук, доцент, директор НН 

Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка – голова оргкомітету; 

Копитіна Яна Миколаївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії НН Інституту фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – 

секретар. 

Члени оргкомітету: 

Звіряка Олександр Миколайович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії НН  

 



 

 

Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; 

Литвиненко Віталіна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії НН Інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Міхеєнко Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, НН Інституту фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Беспалова Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії НН Інституту 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; 

Карпенко Юлія Миколаївна – викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії НН Інституту фізичної культури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Кучма Юлія Андріївна – лаборант кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації 

та ерготерапії НН Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; 

3. Затвердити галузеву конкурсну комісію у складі: 

Лянной Юрій Олегович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – голова; 

Ніканоров Олексій Костянтинович – доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного 

університету фізичного виховання і спорту України – заступник голови. 

Члени галузевої конкурсної комісії: 

Рокошевська Віра Вікторівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського католицького 

університету; 

Гончарук Наталія Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри  фізичної реабілітації і здоров’я Національного фармацевтичного 

університету;  

Арєшина Юлія Борисівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

старший викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Котелевський Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; 

Кукса Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров'я, 

фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка; 

4. Затвердити апеляційну комісію у складі: 

Доцюк Лідія Георгіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича – голова апеляційної комісії; 

Члени апеляційної конкурсної комісії: 

Онищук Вікторія Євгенівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

 

 



 

 

Коваленко Тамара Миколаївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

старший науковий співробітник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової НАМН України»;  

Корж Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров'я, 

фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії НН Інституту фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Лянна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка; 

Філак Ярослав Феліксович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ Ужгородський національний 

університет»  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Перший проректор        Л.В. Пшенична 

 

 

  



 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

__________ В.І. Шейко 

« ___ » _______________ 2020 р. 
 

Провідний юрисконсульт 

юридичного відділу 

 ______________ В. М. Черкашин 

« ___ » _______________ 2020 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список розсилки: 

НН ІФК - 1 екз. 

Проект наказу підготував: 

методист 

методично-організаційного відділу 

 __________ В. В. Демченко 

«____»_____________2020 р. 

 


