
 

Дата: 22 січня 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

2. Про затвердження переліку навчальних дисциплін до каталогу вибіркових 

дисциплін. 

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

навчальної роботи. 

 

3.  Різне. 

 
 

 
Дата: 26 лютого 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження аналізу якості та успішності навчання студентів Факультету 

здоров’я, фізичного виховання і спорту за результатами зимової екзаменаційної сесії  

(I семестр, 2018 - 2019 н.р.). 

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

навчальної роботи. 

 

2. Про реалізацію електронного наукового видання Факультету здоров’я,  

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

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

3. Про сертифікацію ЕНК для використання у системі е-навчання. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

4. Різне. 

 
 

 

 

 



 

Дата: 27 березня 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

та здоров’я людини / Sport Science and Human Health”, 2019 р., №1 (гол. ред.: О.М. Лисенко,  

д. біол. н., проф.). 

Доповідач: Спесивих Олена Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів. 

 

2. Про затвердження програм та білетів комплексних екзаменів для проведення 

атестації студентів IV курсу напрямів підготовки: 6.01.02.01  Фізичне виховання та 6.01.02.03  

Здоров’я людини. 

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

навчальної роботи. 

  

3. Про внесення змін до навчального плану та освітньої програми «Фізичне 

виховання» спеціальності 017 Фізична культура і спорт, другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

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

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

4. Різне. 

 

 

Дата: 28 травня 2019 року 

Час: 10:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження проміжного звіту з виконання наукової теми 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)». 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

2. Про затвердження освітніх програм: Фізична терапія, ерготерапія (код 

227.00.02) (спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань – 22 Охорона 

здоров´я) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для вступників 2019 року). 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

3. Про затвердження внесення змін до частина «Атестація» навчального плану 

освітньо-професійної програми Фізична терапія, ерготерапія (код 227.00.02) (спеціальність: 

227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань – 22 Охорона здоров´я) для першого 



(бакалаврського) рівня вищої освіти (затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 

23.03.2017р. протокол №3). 

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

навчальної роботи. 

 

4. Про затвердження програми фахового вступного випробування (спеціальність: 017 

Фізична культура і спорт) для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

5. Про рекомендацію кандидатур для вступу до аспірантури за спеціальністю: 017 

Фізична культура і спорт. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

6. Різне. 

 

 

Дата: 06 червня 2019 року 

Час: 10:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок голосування. 

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

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

 

2. Про обрання лічильної комісії. 

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

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

 

3. Про рекомендацію кандидатури Савченка Валентина Михайловича, доктора 

медичних наук, професора, для обрання на посаду завідувача кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології Вченою радою Університету. 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

4. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад професора 

кафедри: 

 професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Лисенко Олени 

Миколаївни, доктора біологічних наук, професора;  

 професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Хорошухи 

Михайла Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента. 

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

завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

5. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантної посади провідного 

наукового співробітника кафедри спорту та фітнесу Виноградова Валерія Євгеновича, 

професора, доктора наук з фізичного виховання та спорту. 



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

спорту, доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу. 

 

6. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад доцента 

кафедри: 

 доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – Сушко Руслану 

Олександрівну, доктора наук з фізичного виховання і спорту; 

 доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – Латишева Миколи 

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

 доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту - Спесивих Олени 

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

  доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту - Ляшенко 

Валентини Миколаївни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента; 

 доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Омері Ірини 

Дмитрівни, кандидата біологічних наук, доцента; 

 доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології - Полковенко Ольги 

Володимирівни, кандидата біологічних наук, доцента; 

 доцента кафедри спорту та фітнесу - Єретика Анатолія Анатолійовича, кандидата 

педагогічних наук, доцента; 

 доцента кафедри спорту та фітнесу – Кожанової Ольги Сергіївни, кандидата наук 

з фізичного виховання і спорту. 

Доповідачі: Ясько Лілія Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту; 

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

завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

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

фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

7. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

старшого викладача кафедри: 

 старшого викладача кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – Гацко 

Олени Володимирівни; 

 старшого викладача фізичного виховання і педагогіки спорту - Гнутової 

Наталії  Павлівни; 

 старшого викладача  кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – 

Пітенка Сергія Леонідовича; 

 старшого викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Яценко 

Світлани Петрівни; 

 старшого викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – 

Погребняк Юлії Миколаївни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Данило Любові  Ігорівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Чекмарьової Валентини 

Василівни. 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Іваненко Галини 

Олександрівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Літвінової Ксенії Юріївни; 



 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Бірючинської Світлани 

Віталіївни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу - Євдокимової Лілії Григорівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу - Тупиці Юрія Івановича; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Волощенка Юрія 

Миколайовича; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу - Коржа Євгена Миколайовича; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Лахтадир Олени 

Володимирівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Гаврилової Наталії 

Григорівни; 

 старшого викладача кафедри спорту та фітнесу – Клименко Ганни Валеріївни, 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту. 

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

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

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

доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

  Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

8. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

викладача кафедри: 

 викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Буряк Ольги 

Юріївни; 

 викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології – Якимчука Олега 

Анатолійовича; 

 викладача кафедри спорту та фітнесу – Гудим Ганни Петрівни; 

 викладача кафедри спорту та фітнесу – Киричка Юрія Миколайовича. 

 

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

спорту, доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

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

фізичної реабілітації та біокінезіології. 

 

 

9. Різне. 

 

 

Дата: 17 вересня 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про балотування Сушко Р.О. щодо присвоєння вченого звання доцента 

кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 



Доповідач: Ясько Лілія Володимирівна, завідувач кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

2. Про результати вступної кампанії 2019 р. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

3. Про затвердження переліку навчальних дисциплін, які забезпечені ЕНК і у 2019-

2020 н.р. будуть викладатися за принципом 50/50. 

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

навчальної роботи. 

 

4. Про затвердження плану наукової діяльності на І півріччя 2019 -2020 

навчального року. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

5. Про затвердження тем дисертацій зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт: 

–     Виноградової Олени Олексіївни «Відновлення працездатності кваліфікованих 

спортсменів у спортивній ходьбі в умовах інтенсифікації тренувального процесу» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Науковий 

керівник: Г.О. Лопатенко, к.н.ф.в.с., доцент); 

–    Коханської Софії Сергіївни «Підвищення ефективності спеціальної фізичної 

підготовки спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням сучасних вимог змагальної 

діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт (Науковий керівник: Г.О. Лопатенко, к.н.ф.в.с., доцент). 

 

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

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

6. Про затвердження тематичного плану підготовки та випуску навчально-

методичної літератури на 2020 рік.  

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

7. Про внесення змін до переліку навчальних дисциплін для студентів заочної 

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

та сертифіковані ЕНК у 2019 році, затвердженого рішенням Вченої ради факультету від 

26.02.2019 р. (протокол №6). 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

8.  Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата: 29 жовтня 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження переліку дисциплін для формування варіативної складової 

ІНПС студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична 

терапія, ерготерапія, освітньої програми Фізична терапія та  будуть викладатися у 2019-2020 

та 2021-2021 н.р. для студентів групи ФТм-1-19-1.4д. 

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

навчальної роботи. 

 

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-1-19-1.4д). 

Доповідач: Савченко Валентин Михайлович, завідувач кафедри фізичної реабілітації 

та  біокінезіології, д.м.н., професор. 

 

3. 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-1-19-1.4д). 

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

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

 

4. Про затвердження теми дисертації зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

Бірючинської Світлани Віталіївни “Організаційні засади кадрового менеджменту в 

фізкультурно-оздоровчих закладах” 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: Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

5. Про затвердження індивідуальних планів виконання освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії аспіранток першого року навчання Виноградової О.О. 

та Коханської С.С. 

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

виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

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

проведення практичних та самостійних робіт для студентів закладів вищої освіти «Гімнастика 

і методика її викладання» (автор: Кожанова Ольга Сергіївна, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка). Рецензенти: Зеленюк 

Оксана Володимирівна, к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 

людини Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; Семененко 

В’ячеслав Петрович, к.н.ф.в.с, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи 

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

 

7. Різне. 



 

Дата: 26 листопада 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження програми атестації студентів 5 курсу заочної форми навчання 

з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». 

Доповідач: Ясько Лілія Володимирівна, завідувач кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

2. Про затвердження баз практик студентів всіх спеціальностей. 

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

навчальної роботи. 

 

3. Різне. 

 
 

Дата: 20 грудня 2019 року 

Час: 15:00 год. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження проміжного звіту щодо реалізації наукової теми кафедр 

спорту та фітнесу і фізичного виховання і педагогіки спорту. 

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

спорту, доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу. 

 

2. Різне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


