
 
 

Дата: 31 січня 2020 року 

Час: 11:00 год. 

Місце проведення:  ауд. 203 (вул. М.Тимошенка, 13-б) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження переліку навчальних дисциплін для студентів заочної форми 

навчання та студентів другого (магістерського) рівня, до яких мають бути розроблені та 

сертифіковані ЕНК у лютому-червні 2020 року. 

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

навчальної роботи. 

 

2. Про зміни у складі редколегії журналу Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту «Спортивна наука та здоров’я людини». 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

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

 

3. Про затвердження переліку дисциплін для каталогу вибіркових дисциплін. 

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

навчальної роботи. 

 

4. Про рекомендацію подання монографії: Волошин Анатолій, Сушко Руслана. 

Баскетбол України. [монографія]. – К.:ТОВ «Новий друк», 2019. – 500 с. з іл. на щорічний 

Конкурс на здобуття премії імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

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

 

5. Різне. 

 
 

 

Дата: 25 лютого 2020 року 

Час: 14:00 год. 

Місце проведення:  ауд. 204 (вул. М.Тимошенка, 13-б) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про аналіз якості та успішності навчання студентів за зимову заліко-

екзаменаційну сесію 2019 - 2020 н.р. 

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

навчальної роботи. 

 

2. Про затвердження дисциплін, які будуть викладатися 50/50 в ІІ семестрі 2019 - 

2020 н.р. 

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

навчальної роботи. 

 

3. Про затвердження звіту голови екзаменаційної комісії за результатами атестації 

в лютому 2019 р. 



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

навчальної роботи. 

 

4. Про затвердження моделі проведення практик для студентів 4-го курсу 2020 - 

2021 н.р. 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології; 

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

завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту; 

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

завідувач кафедри спорту та фітнесу. 

 

5. Про затвердження терміну виконання (квітень 2018 - грудень 2020 року) 

наукового дослідження кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології «Критерії оцінки 

функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб з хворобами і травмами опорно-

рухової та нервової систем (на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я)», державний реєстраційний номер 0118U001228. 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

6. Різне. 

 

 

Дата: 29 квітня 2020 року 

Час: 15:30 год. 

Місце проведення:  Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження змін до освітніх програм: "Тренерська діяльність з обраного 

виду спорту" для студентів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальність 017 

Фізична культура і спорт, "Фітнес та рекреація" для студентів (першого) бакалаврського рівня 

вищої освіти, спеціальність 017 Фізична культура і спорт; «Фізичне виховання» для студентів 

(першого) бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальність 017 Фізична культура і спорт. 

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

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

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

завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

2. Про затвердження критеріїв вибору форми атестації здобувачами вищої освіти 

за освітньою програмою "Фізичне виховання" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

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

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

3. Про затвердження програм та білетів атестації студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 227 

Фізична терапія, ерготерапія.  

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

навчальної роботи. 

 



4. Про зміни у складі редакційної колегії журналу "Спортивна наука та здоров'я 

людини".  

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

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

 

5. Різне. 

 

 

Дата: 26 травня 2020 року 

Час: 11:00 год. 

Місце проведення:  Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до освітньої програми "Фізична терапія" для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія.  

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

2. Про внесення змін до освітньої програми "Фізична терапія, ерготерапія" для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 227 Фізична терапія, 

ерготерапія.  

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

3. Про переведення аспірантів освітньо-наукової програми "Фізична культура і 

спорт" на наступний рік навчання.  

Доповідачі: Коханська Софія Сергіївна,  аспірантка кафедри спорту та фітнесу; 

Виноградова Олена Олексіївна, аспірантка кафедри спорту та фітнесу та кафедри 

фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

4. Різне. 

 

 

 

Дата: 09 червня 2020 року 

Час: 10:00 год. 

Місце проведення:  Hangouts Meet 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про порядок проведення кадрового засідання. 

Доповідач: Лопатенко Георгій Олегович, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. 

 

2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

професора кафедри:  



 професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології  фізичної 

реабілітації та біокінезіології  Іващенка Сергія Миколайовича, доктора медичних наук, 

професора 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

3. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад доцента 

кафедри: 

 доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – Ярмолюк Олени 

Володимирівни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента; 

 доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Харченко Галини 

Дмитрівни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента;  

 доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Рідковець Тамари 

Григорівни, кандидата медичних наук, доцента;  

 доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології - Тимчик Олесі 

Володимирівни, кандидата біологічних наук, доцента; 

 доцента кафедри спорту та фітнесу - Єретика Анатолія Анатолійовича, 

кандидата педагогічних наук, доцента 

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

виховання і спорту, 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. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

старшого викладача кафедри: 

 старшого викладача кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – 

Співак Марини Леонідівни; 

 старшого викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Буряк 

Ольги Юріївни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Данило Любові  Ігорівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Петрової Наталії Вікторівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Швеця Сергія 

Володимировича; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Євдокимової Лілії Григорівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу - Тупиці Юрія Івановича 

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

виховання і спорту, 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. 

 

5. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

викладача кафедри: 

 викладача кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – Коханської 

Софії Сергіївни; 

 викладача кафедри спорту та фітнесу – Омельченко Тетяни Григорівни;  

 викладача кафедри спорту та фітнесу – Гудим Ганни Петрівни; 

 викладача кафедри спорту та фітнесу – Цикози Євгенії Валеріївни; 

 викладача кафедри спорту та фітнесу – Киричка Юрія Миколайовича 



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

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

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

завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

6. Про рекомендацію до друку Програми фізичної терапії для покращення функції 

стопи «Рухливі стопи»: методичні рекомендації / Укладачі: Яценко С.О., Бучинський С.Н., 

Савченко В.М. 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

7. Різне 

 

Дата: 23 червня 2020 року 

Час: 13:40 год. 

Місце проведення:  ауд. 203 (вул. М.Тимошенка, 13-б) 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про переведення аспірантки Бірючинської С.В.  освітньо-наукової програми 

"Фізична культура і спорт" на наступний рік навчання. 

Доповідач: Бірючинська Світлана Віталіївна, аспірантка кафедри спорту та фітнесу 

та кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

  

2. Про затвердження програм практик для спеціальностей 017 Фізична культура і 

спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

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

навчальної роботи. 

 

3. Про затвердження звіту про якість навчання за результатами літньої заліково-

екземенаційної сесії студентів всіх спеціальностей за 2019 -2020 н.р. 

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

навчальної роботи. 

 

4. Різне. 

 

Дата: 22 вересня 2020 року 

Час: 13:40 год. 

Місце проведення:  ауд. 212 (вул. М.Тимошенка, 13-б) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до участі у балотуванні Кожанової Ольги Сергіївни, 

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

кафедри спорту та фітнесу. 

Доповідач: Білецька Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри спорту та фітнесу, 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

2. Про затвердження наукових керівників аспірантам 1 року навчання: Волощенко 

Ю.М., Каюн О.В. 

Доповідач: Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету, к.н.ф.в.с., доцент. 



 

3. Про внесення зміни до навчального плану ОП третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

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

навчальної роботи. 

 

4. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів та здобувачів, що 

навчаються поза аспірантурою. 

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

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

5. Про затвердження переліку дисциплін для формування Індивідуального плану 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія. 

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

навчальної роботи. 

 

6. Про  рекомендацію до друку навчального посібника для практичних і 

самостійних робіт студентів освітньої програми Фізична терапія, ерготерапія першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Гігієна у фізичній реабілітаціі», 2 курс, автор - 

Неведомська Є.О. (Протокол №3 від 31.08.2020 року засідання кафедри фізичноі реабілітаціі 

та біокінезіологіі). 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

7. Різне. 

 

Дата: 27 жовтня 2020 року 

Час: 13:40 год. 

Місце проведення:  Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження теми дисертаційного дослідження Комоцької Оксани 

Сергіївни “Формування стилю діяльності тренерів у системі підготовки юних баскетболістів” 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт (науковий керівник: Сушко Р.О., д.н.ф.в.с., доцент). 

Доповідач: Лопатенко Г.О., декан Факультету, к.н.ф.в.с., доцент. 

 

2. Про затвердження тем магістерських робіт студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітньої програми 

Фізична терапія та закріплення наукових керівників за студентами (ФТм-1-20-1.4д). 

Доповідач: Савченко В.М., завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

д.м.н., професор. 

 

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

та здоров’я людини / Sport Science and Human Health” № 2(4) 2020 р. (гол. ред.: Сушко Р.О., 

д.фіз.вих., доц). 

Доповідач: Ярмолюк О.В., заступник декана з наукової роботи Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту, к.н.ф.в.с., доцент. 

 

4. Різне. 



Дата: 24 листопада 2020 року 

Час: 09:00 год. 

Місце проведення:  Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження теми дисертаційної роботи Каюн Олександри Володимирівни 

«Фізичне виховання студентів на основі використання засобів ментального фітнесу» 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт (Науковий керівник: В. В. Білецька, к.н.ф.в.с., доцент). 

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

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу 

2. Про затвердження теми дисертаційної роботи Волощенка Юрія Миколайовича 

«Соматичні рухи як засіб розвитку координаційних здібностей студентів» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

(Науковий керівник: О.М. Поляничко, к. психол. наук, доцент). 

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

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу 

3. Про затвердження кандидатури претендента на іменну стипендію Бориса Грінченка на 

2021 рік. 

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

навчальної роботи 

4. Про затвердження форми проведення  атестації в грудні 2020 року для студентів 

другого магістерського рівня вищої освіти. 

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

навчальної роботи 

5. Про затвердження тем магістерських робіт студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньої програми Фізичне 

виховання та закріплення наукових керівників за студентами (ФВм-1-20-1.4д). 

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

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

6. Про затвердження тем бакалаврських робіт студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньої програми Фізичне 

виховання та закріплення наукових керівників за студентами (ФВб-1-17-4.0д, ФВб-2-

17-4.0д).   

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

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

7. Про затвердження тем бакалаврських робіт студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньої програми 

Тренерська діяльність в обраному виді спорту та закріплення наукових керівників за 

студентами (ТДб-1-17-4.0д).   

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

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу 

8. Різне. 

 

Дата: 24 грудня 2020 року 

Час: 09:00 год. 

Місце проведення:  Hangouts Meet 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт заступника декана з науково-методичної та навчальної роботи Комоцької О.С. за 

2020 р. 



Доповідач: Комоцька О.С., заступник декана з науково-методичної та навчальної 

роботи 

2. Звіт заступника декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів 

Ярмолюк О.В. за 2020 р. 

Доповідач: Ярмолюк О.В., заступник декана з наукової роботи, к.н.ф.в.с., доцент. 

3. Звіт заступника декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи за 

2020 р. 

Доповідач: Петрухан-Щербакова Л.Ю., заступник декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи, к.н.ф.в.с., доцент. 

4. Про підписання меморандуму про співпрацю з фан-клубом ФК «Динамо» Київ. 

Доповідач: Лопатенко Г.О., декан Факультету, к.н.ф.в.с., доцент. 

5. Про підписання меморандуму про співпрацю з Благодійним фондом "Даруємо радість". 

Доповідач: Лопатенко Г.О., декан Факультету, к.н.ф.в.с., доцент. 

6. Різне. 

 


