
Дата: 26 січня 2021 р. 

Час: 09:00 год. 

Місце проведення:  онлайн Google форма для голосування 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження звітів голів екзаменаційної комісії за результатами 

проведення атестації студентів спеціальностей 017 Фізична культура і спорт (ОП: Фізичне 

виховання) та 227 Фізична терапія, ерготерапія (ОП: Фізична терапія, спеціалізація: Фізична 

терапія) другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

2. Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін Факультету 

здоров’я, фізичного виховання і спорту для формування каталогу дисциплін Університету. 

 Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

3. Про затвердження графіку сертифікації ЕНК на 2 півріччя 2020-2021 н.р. 

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

4. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Методичні рекомендації для оформлення курсових робіт 

за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» (автор: Ляшенко Валентина Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання 

і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка). 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та 

менеджменту міжнародних проектів. 

5. Різне. 
 

Дата: 23 лютого 2021 р. 

Час: 15:10 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження освітньо-професійної програми «Тренерська діяльність та спортивна 

підготовка» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 017 

Фізична культура і спорт. 

Доповідач: Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту 

2. Про затвердження звіту голови екзаменаційної комісії за результатами 

проведення атестації студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми 

навчання.  

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

3. Про якість навчання студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту за результатами складання зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.  

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

4. Про затвердження програми  вступного іспиту до аспірантури. 

Доповідач: Білецька Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри спорту та фітнесу 

5. Різне. 

 

 



 

Дата: 23 березня 2021 р. 

Час: 09:00 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження програм атестації для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання, 

Тренерська діяльність з обраного виду спорту) та спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія (Фізична терапія, ерготерапія). 

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

2. Про рекомендацію кандидатур здобувачів для вступу до аспірантури за 

спеціальністю: 017 Фізична культура і спорт у 2021 році. 

Доповідачі: Ясько Лілія Володимирівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання 

і спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту; 

Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 

завідувач кафедри спорту та фітнесу 

3. Про внесення змін у редакційну колегію електронного наукового видання 

“Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health” (гол. ред.: Р.О. Сушко, 

д.фіз.вих., доцент). 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, к.н.ф.в.с., доцент 

4. Про рекомендацію до друку електронного наукового видання “Спортивна наука 

та здоров’я людини / Sport Science and Human Health” № 1(5) 2021 р. (гол. ред.: Р.О. Сушко, 

д.фіз.вих., доцент). 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, к.н.ф.в.с., доцент 

5. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Основи безпечного 

переміщення та супроводу пацієнтів», укладачі:  Керестей В.В., Савченко В.М., Скольська 

Л.В.,  Воліков І.О., 2021 рік. 

Доповідач: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

6. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника з питань 

проведення семінарських занять та самостійних робіт для студентів закладів вищої освіти 

«Гігієна фізичного виховання» (автор: Ляшенко Валентина Миколаївна, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса 

Грінченка). 

Доповідач: Ясько Лілія Володимирівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

7. Різне. 

 
 

Дата: 20 квітня 2021 р. 

Час: 09:00 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до освітньої програми спеціальності 227.00.02 «Фізична терапія, 

ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Доповідач: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 



2. Про внесення змін до освітньої програми спеціальності 227.00.04 Фізична 

терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Доповідач: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

3. Про затвердження переліку дисциплін для формування каталогу вибіркових 

дисциплін для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021-2022 роки 

навчання).  

Доповідачі: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології;  

Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 

завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

Ясько Лілія Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 

завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

4. Різне. 

 
 

Дата: 25 травня 2021 р. 

Час: 09:00 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження форми проведення атестації для студентів 3 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 

освітньої програми Фізичне виховання на 2021-2022 н.р. 

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

2. Про рекомендацію до друку тез доповідей III Міжнародної науково-практичної 

онлайн-конференції "ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА 

КРАЩІ ПРАКТИКИ". 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, к.н.ф.в.с., доцент 

3. Різне. 

 

Дата: 10 червня  2021 р. 

Час: 10:30 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Zoom 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про порядок проведення кадрового засідання та обрання лічильної комісії. 

2. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантної посади 

доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту: 

 Головач Інни Іванівни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента. 

3. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

старшого викладача кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту: 

 Гнутової Наталії Павлівни;  

 Пітенка Сергія Леонідовича. 

4. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології: 

 Неведомської Євгенії Олексіївни, кандидата педагогічних наук, доцента;  

 Керестея Вадима Володимировича, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, 

доцента 



5. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантної посади 

старшого викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології: 

 Погребняк Юлії Миколаївни. 

6. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

доцента кафедри спорту та фітнесу: 

 Єретика Анатолія Анатолійовича, кандидата педагогічних наук, доцента; 

 Поляничко Олени Миколаївни, кандидата психологічних наук, доцента. 

7. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

старшого викладача кафедри спорту та фітнесу: 

 Данило Любові  Ігорівни;  

 Євдокимової Лілії Григорівни;  

 Волощенка Юрія Миколайовича;  

 Коржа Євгена Миколайовича;  

 Чорній Ілони Василівни.  

8. Про балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

викладача кафедри спорту та фітнесу: 

 Цикози Євгенії Валеріївни;  

 Киричка Юрія Миколайовича. 

9. Про рекомендацію Ляшенко Валентини Миколаївни, кандидата наук з 

фізичного виховання і спорту, щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту.  

10. Різне. 

 

 

 

 Дата: 18 червня  2021 р. 

Час: 11:00 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Звіт керівників наукової теми «Теоретико-практичні засади використання фітнес-

технологій у фізичному вихованні та спорті» за 2020 р. 

Доповідачі: к.н.ф.в.с., доцент В.В. Білецька, к.н.ф.в.с., доцент Л.В. Ясько  

2. Звіт керівника наукової теми «Критерії оцінки функціонального стану та 

ефективності фізичної терапії осіб з хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем 

(на основі Міжнародної класифікації функціонування)» за 2020 р. 

Доповідач:  д.мед.н., професор Савченко В.М. 

3. Про затвердження річних звітів аспірантів та здобувачів 1-2 років навчання, 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт щодо виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану за 2020/2021 н.р. (Виноградова О., Коханська 

С., Бірючинська С., Волощенко Ю., Каюн О.,Комоцька О.). 

Доповідачі:  к.н.ф.в.с., доцент В.В. Білецька, к.н.ф.в.с., доцент Л.В. Ясько  

 
4. Різне 

 

  

  

 

 



 

Дата: 21 вересня  2021 р. 

Час: 15:20 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання голови вченої ради Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту  

Доповідач: Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту 

2. Про обрання секретаря вченої ради Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту. 

Доповідач: Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту 

3. Про затвердження наукових керівників аспірантам першого року навчання за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.  

Доповідачі: Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

Ясько Лілія Володимирівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту;  

Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації та біокінезіології 

4. Про затвердження графіку сертифікації ЕНК на 1 півріччя 2021-2022  н.р.  

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

5. Про затвердження ІНП студентів другого магістерського рівня вищої освіти 

освітніх програм: Фізичне виховання, Тренерська діяльність та спортивна підготовка, Фізична 

терапія. 

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

6. Про зміни у складі редколегії електронного наукового видання “Sport Science and 

Human Health / Спортивна наука та здоров’я людини”, 2021 р., №2 (6) (гол. ред.: Р.О. Сушко, 

д. н. з фіз. вих. і спорту, доцент).  

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, к.н.ф.в.с., доцент 

7. Про рекомендацію до друку: 

- електронного наукового видання “Sport Science and Human Health / Спортивна наука 

та здоров’я людини”, 2021 р., №2 (6) (гол. ред.: Р.О. Сушко, д. н. з фіз. вих. і спорту, доцент). 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, к.н.ф.в.с., доцент 

13.Про затвердження робочих програм практик на 2021-2022 н.р. 

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-методичної та 

навчальної роботи 

8. Різне. 

 

 

 Дата: 26 жовтня 2021 р. 

Час: 15:20 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 



1. Про рекомендацію до участі у балотуванні Сушко Руслани Олександрівни, доктора 

наук з фізичного виховання і спорту, доцента, щодо присвоєння вченого звання 

професора кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

Доповідач: Ясько Лілія Володимирівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

2. Про затвердження тем бакалаврських робіт студентів 4 курсу освітньо-

професійних програм 017.00.01 Фізичне виховання, 017.00.02 Тренерська діяльність з 

обраного виду спорту, 017.00.03 Фітнес та рекреація.  

Доповідачі: Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

Ясько Лілія Володимирівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

3. Про затвердження теми дисертаційної роботи «Вдосконалення техніко-

тактичної підготовленості юних тхеквондистів з урахуванням їх психофізіологічних 

властивостей» аспіранта 1 року навчання Сови В.М. 

Доповідач: Ясько Лілія Володимирівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

4. Про затвердження «Положення про порядок проведення об'єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту» для здобувачів ступеня магістра за 

освітньо-професійною програмою "Фізична терапія” за спеціальністю 227 "Фізична терапія, 

ерготерапія" 

Доповідач: Савченко Валентин Михайлович, професор, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

5. Різне. 

 

  

 

  Дата: 23 листопада 2021 р. 

Час: 11:50 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт керівника наукової теми «Критерії оцінки функціонального стану та 

ефективності фізичної терапії осіб з хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем 

(на основі Міжнародної класифікації функціонування)» за 2021 рік.  

2. Звіт керівників наукової теми «Теоретико-практичні засади використання фітнес-

технологій у фізичному вихованні та спорті» за 2021 рік. 

3. Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання 

Романюка М.В. та Кулакова Б.С. за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.  

4. Про затвердження тем магістерських робіт студентів спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт освітніх програм "Фізичне виховання", "Тренерська діяльність та спортивна 

підготовка" та  студентів за освітньо-професійною програмою "Фізична терапія” за 

спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" другого магістерської рівня.   

5. Різне. 

 

 

   

 

 

 

 



 

Дата: 21 грудня 2021 р. 

Час: 11:50 год. 

Місце проведення:  онлайн відео-конференція Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Тематичного плану підготовки,  виготовлення книжкової та 

аркушевої продукції  на 2021 рік. 

Доповідач:  Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та 

менеджменту міжнародних проектів 

  

2. Про затвердження теми дисертаційної роботи «Фізична рекреація людей першого 

періоду зрілого віку з малорухомим способом життя» аспірантки першого року навчання 

Чумак Я.Я. за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

Доповідач: Білецька Вікторія Вікторівна, доцент, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу 

 

3. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів 1-го року навчання Кулакова 

Б.С., Романюка М.В., Сови В.М., Чумак Я.Я. 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та 

менеджменту міжнародних проектів 

 

4. Про  рекомендацію до друку "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, 

проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; 

за заг. ред. О. В. Ярмолюк". 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та 

менеджменту міжнародних проектів 

 

5. Різне. 

 

 


