
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу 

зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

від 24 квітня 2020 року 

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських 

наукових робіт, що надійшли з 24 закладів вищої освіти.  

На підставі сліпого рецензування студентських наукових робіт до ІІ 

туру Конкурсу було допущено 29 робіт. У зв’язку з неможливістю провести 

підсумкову конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» галузева 

конкурсна комісія прийняла рішення визнати переможцями та призерами 

студентів, чиї роботи за підсумками рецензування отримали найбільшу 

кількість балів.  

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (п. VІ.1.) галузева 

конкурсна комісія вирішила нагородити таких студентів: 

 
Диплом І 

ступеня, 

ІІ 

ступеня, 

ІІІ 

ступеня 

(потрібне 

зазначити

) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові (повністю), 

посада наукового 

керівника 

Найменування вищого 

навчального закладу 

(повністю) 

1 2 3 4 

Диплом 

І 

ступеня 

Колиушко 

Катерина 

Вікторівна  

Оріховська Анна 

Сергіївна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання і спорту 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України 



 

Здебський 

Олександр 

Олегович 

Онищук Вікторія 

Євгенівна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання та спорту, 

доцент 

Вінницький державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

Сасько Інна 

Анатоліївна 

Без’язична Ольга 

Володимирівна, 

старший викладач 

Харківська державна 

академія фізичної 

культури 

 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Волошко 

Марина 

Сергіївна, 

Мірчук Дар’я 

Юріївна 

Бакурідзе-Маніна 

Вікторія Борисівна, 

кандидат наук з 

фізичного виховання 

та спорту 

ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія 

Міністерства охорони 

 здоров’я України» 

Когут Олексій 

Олександрович 

Виноградов Олег 

Олександрович, 

кандидат медичних 

наук, доцент 

ДЗ «Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка» 

Овчар 

Олександр 

Віталійович 

Копитіна Яна 

Миколаївна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання та спорту, 

доцент 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С.Макаренка 

Лістау Карина 

Олегівна 

Доцюк Лідія 

Георгіївна, доктор 

медичних наук, 

професор 

Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 



 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Гордашевський 

Олександр 

В’ячеславович, 

Костирко Діана 

Русланівна 

Калінкіна Олександра 

Денисівна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання і спорту,  

Звіряка Олександр 

Миколайович, 

кандидат наук з 

фізичного виховання 

і спорту, доцент 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України,  

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С.Макаренка 

Ползікова 

Марія 

Миколаївна 

Афанасьєва 

Олександра 

Сергіївна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання та спорту 

Придніпровська 

державна академія 

фізичної культури та 

спорту 

Заговайло 

Ольга 

Олександрівна 

Литвиненко Віталіна 

Анатоліївна, 

кандидат 

педагогічних наук 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С.Макаренка 

Мельник Юрій 

Андрійович 

Білянський Олег 

Юрійович, кандидат 

наук з фізичного 

виховання і спорту 

Український 

католицький 

університет 

Володіна 

Вікторія 

Сергіївна 

Гужва Олена 

Іванівна, кандидат 

біологічних наук 

ДЗ «Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка» 

Брусьо 

Михайло 

Васильович 

Сабадаш Мар’яна 

Володимирівна, 

кандидат наук з 

фізичного виховання 

і спорту 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний 

університет» 

Демчук Валерія 

Романівна 

Антонова Олена 

Іванівна, кандидат 

біологічних наук, 

доцент 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

 
 

 



 

Голова галузевої конкурсної комісії ___________ 

(підпис) 

Ю.О. Лянной 
(прізвище та ініціали) 

 

 

Члени галузевої конкурсної комісії: __________ 

(підписи) 

О.К. Ніканоров  
(прізвища та ініціали) 

 __________ 

(підписи) 

В.В. Рокошевська 
(прізвища та ініціали) 

 __________ 

(підписи) 

Н.В. Кукса 
(прізвища та ініціали) 

 __________ 

(підписи) 

Н.В. Гончарук 
(прізвища та ініціали) 

 __________ 

(підписи) 

Ю.Б. Арєшина 
(прізвища та ініціали) 

 __________ 

(підписи) 

В.І. Котелевський 
(прізвища та ініціали) 

 

М.П  
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