
Дата: 18 січня 2022 р.  

Час: 09:00 год.  

Місце проведення: онлайн Google форма для голосування 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

Доповідач: Комоцька Оксана Сергіївна, заступник декана з науково-

методичної та навчальної роботи 

2. Різне. 
  

Дата: 15 лютого 2022 р.  

Час: 15:30 год.  

Місце проведення: онлайн відео-конференція Hangouts Meet  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

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

ерготерапія для студентів 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  Фізичне виховання, для 

здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт. 

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

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

Лопатенко Георгій Олегович, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, декан Факультету  

 

3. Про внесення змін до освітньої програми  Тренерська діяльність та 

спортивна підготовка для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

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

виховання і спорту, завідувач кафедри спорту та фітнесу  

 

4. Про внесення змін до освітньо-наукової програми Фізична культура і 

спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

Доповідач: Сушко Руслана Олександрівна, професор, доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, гарант освітньої програми 

  



5. Про Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії. 

Доповідач: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової 

роботи та менеджменту міжнародних проектів 

   

6. Про рекомендацію до друку електронного видання "Спортивна наука 

і здоров'я людини " №1(7) 2022 р. (гол. ред.: Р.О. Сушко, д. н. з фіз. вих. і спорту, 

доцент). 

Доповідач:  Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової 

роботи та менеджменту міжнародних проектів 

 

7. Різне. 
 

 

Дата: 02 квітня 2022 р.  

Час: 15:00 год.  

Місце проведення: онлайн Google форма для голосування 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення тимчасових змін до освітньої програми 227.00.02 

Фізична терапія, ерготерапія для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

2. Про внесення тимчасових змін до освітньої програми 227.00.04 

Фізична терапія для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

3. Про внесення тимчасових змін до навчальних планів освітніх програм  

«Фізичне виховання», «Тренерська діяльність з обраного виду спорту», «Фітнес 

та рекреація», для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

4. Про зміну форми атестації для здобувачів 4 курсу освітньої програми 

«Фізичне виховання» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

017 Фізична культура і спорт. 

5. Про затвердження тимчасових вимог до оформлення кваліфікаційних 

робіт, затверджених Вченою радою факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту 

6. Про затвердження програм комплексних екзаменів для проведення 

атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у червні 2022 

року для освітніх програм за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 227 

Фізична терапія, ерготерапія. 

7. Різне. 

 
 



Дата: 21 червня 2022 р.  

Час: 15:00 год.  

Місце проведення: онлайн Google форма для голосування 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті» за 2022 р. 

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  

2022 р. 

3. Про затвердження звітів аспірантів освітньо-наукової програми «Фізична 

культура і спорт». 

4. Різне. 
 

 


