
Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній програмі «Середня 

освіта (Фізична культура)»  в межах спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»  освітню та/або професійну кваліфікацію 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий працівник, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна 

кваліфікація (відомості 

про досвід професійної 

діяльності (заняття) за 

відповідним фахом 

(спеціальністю, 

спеціалізацією) із 

зазначенням посади та 

строку роботи на цій 

посаді (крім 
педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), 

керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, 

здобутий науковий 

ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), наявність 

публікацій у наукових 

виданнях, які включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core 
Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у професійній діяльності 

(відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності) 



Лошицька 

Тамара Іванівна 

доцент Черкаський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. 300-річчя 

возз’єднання України 

з Росією; 1989 р., 

фізичне виховання; 

учитель фізичної 

культури та звання 

вчитель середньої 

школи 

кандидат наук з 

фізичного виховання 

та спорту,  24.00.02 - 

фізична культура, 

фізичне виховання 

різних груп 

населення; 

ДК № 044641 від 17 

січня 2008 року 

«Модельно-цільові 

характеристики 
фізичної 

підготовленості 

юнаків призовного 

віку в системі 

фізичного 

виховання», 

доцент кафедри 

фізичного виховання, 

2010 р., 12ДЦ № 

023787 

керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю: 

Лошицька Т.І. 

Офіційний опонент на 

захисті дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата наук 

з фізичного виховання 
та спорту: 

1. Остапенка Юрія 

Олександровича 

«Професійно-

прикладна фізична 

підготовка студентів 

інформаційно-логічної 

групи спеціальностей», 

24.00.02 – фізична 

культура, фізичне 

виховання різних груп 

населення, 1 липня 
2015 року; 

2. Доценка Юрія 

Олександровича 

«Оцінка психо-

фізичної готовності 

студентів ВНЗ 

гірничодобувного 

профілю до трудової 

діяльності»,  24.00.02 – 

фізична культура, 

фізичне виховання 
різних груп населення , 

3 квітня 2015 року у 

спеціалізованій вченій 

раді Д 26.829.02 

Національного 

університету фізичного 

виховання і спорту 

України (м. Київ). 

 

1. Вища школи 

господарки у 

м. Бидгощі 

Сертифікат 

NR ISiKF/2019/52 

«Akademic level 

education for 

bachelor and master 

degree of physical 

culture, sports and 

management in the 
evropean union» 

8.10-12.10.2019 рр.; 

2. Участь у науково-

практичному  

семінарі «Новації, 

практики та 

перспективи 

застосування 

інклюзивної освіти 

та фізичної 

реабілітації в 

закладах загальної 
середньої освіти». 

Навчальний час: 30 

год. (1,0 кред. 

ЕCTS). Сертифікат 

від 11 листопада 

2021 р. 

 

Гарант освітньої програми. 

Відповідність вимогам п. 38 ЛУ: 

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних наукових виданнях, 

що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection): 

1. Лошицька Т.І., Скирта О.С., Кравченко 

А.О., Біліченко О.О. Використання 

популярних рухових програм як засіб 

підвищення рейтингу якості уроку 
фізкультури у школі. Електронний науковий 

фаховий журнал «Імідж сучасного 

педагога», №6 (201).2021. С. 82–88. 

2. Лошицька Т.І., Скирта О.С. ANALYSIS 

COMPETITIVE ACTIVITY OF ISKA 

KICKBOXERS IN THE DISCIPLINE OF K-1. 

Scientific Collection «InterConf»: with the 

Proceedings of the International Scientific and 

Practical Conference «CURRENT ISSUES 

AND PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT SCIENTIFIC RESEARCH». 

(May 7-8, 2020). Orleans, France: Peal Press 
Ltd., 2020. – Р. 207-213. 

3. Лошицька Т.І., Скирта О.С., Кравченко 

А.О. Вплив програми «БЕЙБІ ЙОГА» на 

психоемоційний стан дітей дошкільного 

віку. Спортивний вісник Придніпров’я № 1. 

2020.  № 2.  С. 298–306. 

4. Лошицька Т.І., Скирта О.С. Дослідження 

впливу програми «БЕЙБІ ЙОГА» на 

психоемоційний стан дітей дошкільного 

віку. Proceedings of the 4th International 

Scientific and Practical Conference 
«International Forum: Problems and Scientific 

Solutions» (June 16-18, 2020). Melbourne, 

Australia: CSIRO Publishing House, 2020. Р. 

202–212. 

5. Лошицька Т.І., Скирта О.С. Дослідження 

розвитку спеціальної витривалості 

кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі 

спеціалізованної базової підготовки. 

Спортивний вісник Придніпров’я.  2016.  № 

2.  С. 124–128.  Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_2_26. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_2_26


    наявність публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core 

Collection), протягом 

останніх п’яти років): 

1. Лошицька Т.І., 
Скирта О.С., Кравченко 

А.О., Біліченко О.О. 

Використання 

популярних рухових 

програм як засіб 

підвищення рейтингу 

якості уроку 

фізкультури у школі. 

Електронний науковий 

фаховий журнал 

«Імідж сучасного 

педагога», №6 
(201).2021. С. 82–88. 

 

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_2_26. 

Підпункт 4(наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

та дистанційного навчання, електронних 

курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/, робочих програм, 

інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування): 
1. Лошицька Т.І. Методичні вказівки щодо 

виконання самостійних  робіт   з навчальної 

дисципліни «Історія фізичної культури і 

спорту» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 – «Середня 

освіта (Фізична культура)».  Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2020.  30 с.  

2. Лошицька Т.І. Методичні вказівки щодо 

виконання семінарських  робіт   з навчальної 

дисципліни «Історія фізичної культури і 

спорту» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 – «Середня 
освіта (Фізична культура)».  Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2020.  35 с. 

3. Лошицька Т.І. Методичні вказівки щодо 

виконання практичних  робіт   з навчальної 

дисципліни «Теорія та методика фізичного 

виховання» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 – «Середня 

освіта (Фізична культура)».  Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2020.  35 с. 

Підпункт 7 (Участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад): 
Лошицька Т.І. Офіційний опонент на захисті 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання та 

спорту: 

1. Остапенка Юрія Олександровича 

«Професійно-прикладна фізична підготовка 
студентів інформаційно-логічної групи 

спеціальностей» , 24.00.02 – фізична 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_2_26


       

спеціальностей», 24.00.02 – фізична 

культура, фізичне виховання різних груп 

населення, 1 липня 2015 року; 

2. Доценка Юрія Олександровича «Оцінка 

психо-фізичної готовності студентів ВНЗ 

гірничодобувного профілю до трудової 

діяльності»,  24.00.02 – фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення , 3 

квітня 2015 року у спеціалізованій вченій 

раді Д 26.829.02 Національного університету 
фізичного виховання і спорту України (м. 

Київ). 

Підпункт 12 (Наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій): 

1. Лошицька Т.І., Биченко І. Урок 

фізкультури як провідний спосіб 

формування здорового способу життя у 

шкільному періоді. VIIІ Всеукраїнська 
студентська науково-практична конференція 

«Технології здоров’язбережування в 

сучасних закладах освіти України: проблеми 

та перспективи: матер. Всеукр. студ. наук.-

практ. конф. Полтава: Сімон, 2021. С. 15-20. 

2. Лошицька Т.І., Коваль Г. Організаційно-

методичні аспекти удосконалення уроку 

фізкультури у школі.  XXVІ Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства». 
Матеріали конференції. Кременчук: КрНУ, 

2019.  С. 208. 

3. Лошицька Т.І., Бескровна І.В. 

Порівняльний аналіз стану функціональних 

систем легкоатлетів різної спортивної 

кваліфікації. XXVІ Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства». Матеріали 

конференції.  Кременчук: КрНУ, 2019. С.220. 

3. Лошицька Т.І., Бескровна І.В. 



       

4. Лошицька Т.І., Бескровна І.В. 

Характеристика фізичного стану 

висококваліфікованих легкоатлетів у 

змагальний і після змагальний періоди.  

XXVІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства». Матеріали 

конференції.  Кременчук: КрНУ, 2019.  С. 

216. 
5. Лошицька Т.І., Сидоренко В.В. Вплив 

фітнес-занять кардіологічного характеру на 

серцево-судинну систему. XXV Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства». 

Матеріали конференції. Кременчук: КрНУ, 

2018.   С.303–304. 

Підпункт 14 (керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету/журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком/ 
проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або 
лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
інших культурно-мистецьких проектів 
(для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво  
 



      здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу): 

1. Лошицька Т.І. – керівництво науковою 
роботою студента, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань 

«Фізична культура і спорт», м. Кременчук 

2021 р., студент Штереверя В.О. Тема 

роботи «Взаємозв’язок обсягів рухової 

активності та резистентності до захворювань 

у школярів молодших класів». 

2. Лошицька Т.І. – керівництво науковою 

роботою студента, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, м. Кременчук 2022 р., 

студент Биченко І. Тема роботи 

«Організаційно-методичні прийоми 

удосконалення уроку фізкультури у старшій 

школі». 



Біліченко Олена 

Олександрівна 

старший 

викладач 

Черкаський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. 300-річчя 

возз’єднання України 

з Росією; 1988 р., 

фізичне виховання; 

учитель фізичного 

виховання та звання 

учителя середньої 

школи 

кандидат наук з 

фізичного виховання 

та спорту,   24.00.02 - 

фізична культура, 

фізичне виховання 

різних груп 

населення, 2014 р.,  

ДК №026185 

«Гендерні 

особливості 

формування 
мотивації до занять 

фізичним вихованням 

у студентів» 

Біліченко О.О.: 1988-

2000 – вчитель 

фізичної культури у 

загальноосвітніх 

школах; 

наявність публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 

Science Core 

Collection), протягом 

останніх п’яти років): 

1. O. Bilichenko, V. 

Klymovych, A. Oderov. 

Functional State of 

Military Personnel 

Engaget in Unarmed 

Combat. International 

Scientifik Journal «Sport 

Mont», february 2020, 
vol.18, No.1, p. 99–101. 

1. Біліченко О.О., 

Лошицька Т.І., Скирта 

О.С., Кравченко А.О. 

Використання 

популярних рухових 

програм як засіб 

підвищення рейтингу 

якості уроку 

фізкультури у школі. 

Електронний науковий 
фаховий журнал 

«Імідж сучасного 

педагога», №6 

(201).2021. С. 82–88. 

 

 

1. Вища школи 

господарки у 

м. Бидгощі 

Сертифікат 

NR ISiKF/2019/48 

«Akademic level 

education for 

bachelor and master 

degree of physical 

culture, sports and 

management in the 
evropean union» 

8.10-12.10.2019 рр. 

2. Участь у науково-

практичному  

семінарі «Новації, 

практики та 

перспективи 

застосування 

інклюзивної освіти 

та фізичної 

реабілітації в 

закладах загальної 
середньої освіти». 

Навчальний час: 30 

год. (1,0 кред. 

ЕCTS). Сертифікат 

від 11 листопада 

2021 р. 

 

Член проектної групи. 

Відповідність вимогам п.38 ЛУ: 

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних наукових виданнях, 

що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection): 

1. Біліченко О.О., Лошицька Т.І., Скирта 

О.С., Кравченко А.О. Використання 

популярних рухових програм як засіб 

підвищення рейтингу якості уроку 
фізкультури у школі. Електронний науковий 

фаховий журнал «Імідж сучасного 

педагога», №6 (201).2021. С. 82–88. 

2. O. Bilichenko, V. Klymovych, A. Oderov. 

Functional State of Military Personnel Engaget 

in Unarmed Combat. International Scientifik 

Journal «Sport Mont», february 2020, vol.18, 

No.1, p. 99–101. 

3. Біліченко О.О.   Внешность как 

важнейший стимул мотивации к 

двигательной активности студентов. 

Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-
практич. жур-л. Дніпропетровськ. 2015.  № 1. 

С. 15–20. 

4. Біліченко О.О. Гендерные аспекты 

личностно-мотивационной сферы студентов 

к занятиям физическим воспитанием и 

спортом. Физическое воспитание 

студентов. Харьков. 2013. № 6. С. 8–15. 

5. Біліченко О.О., Круцевич Т.Ю.  

Отношение юношей и девушек к занятиям 

по физическому воспитанию в ВУЗе. 

Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-
практич. жур-л. Дніпропетровськ.  2012. № 1. 

С. 114–119. (Особистий внесок Біліченко 

полягає в організації дослідження, 

математичній обробці отриманих даних, 

аналізі й інтерпретації матеріалу). 



      Підпункт 4 (наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/, робочих програм, 
інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три 
найменування): 

 

1. Біліченко О.О. Методичні вказівки щодо 

виконання самостійних робіт з навчальної 

дисципліни «Ритмика і хореографія» для 

студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 014.11 – «Середня освіта 
(Фізична культура)».   Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2020.  18 с. 

2. Біліченко О.О. Методичні вказівки щодо 

виконання самостійних робіт з навчальної 

дисципліни «Практика з основ рухових дій» 

для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 014.11 – «Середня освіта 

(Фізична культура)».  Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2021.  21 с. 

3. Біліченко О.О. Методичні вказівки щодо 

виконання практичних робіт  з навчальної 
дисципліни «Види оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 014.11 – 

«Середня освіта (Фізична культура)».   

Кременчук : видавничий відділ КрНУ, 2016.  

35 с. 



      Підпункт 12 (наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій): 

1. Біліченко О.О., Баранець С.О. Шляхи 

підвищення рухової активності дітей 

молодшого шкільного віку в сучасних 
закладах середньої освіти. VIIІ 

Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Технології 

здоров’язбережування в сучасних закладах 

освіти України: проблеми та перспективи: 

матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 

Полтава: Сімон, 2021. С. 4-9. 

2. Біліченко О.О. Порівняльний аналіз 

енерготрат при заняттях силової та 

кардіологічної спрямованості у хворих на 

цукровий діабет ІІ типу XXVІ.  Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених «Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства». 

Матеріали конференції.  Кременчук: КрНУ, 

2019.   С. 217 

3. Біліченко О.О. Внешность как важнейший 

стимул мотивации к двигательной 

активности студентов. Спортивний вісник 

Придніпров’я.   Науково-практич. жур-л.  

Дніпропетровськ.  2015.  (№ 1). С. 15–20. 



       

4. Біліченко О.О. Урахування гендерних 

особливостей при організації процесу 

фізичного виховання для успішного 

формування мотивації до знань. Матеріали  

16 міжнародної  науково-практичної  

конференції «Ідеї академіка В.І. 

Вернадського  та проблеми сталого 

розвитку регіонів»: збірник наукових праць.  

Кременчук: КрНУ, 2015.  С. 72–73. 

5. Біліченко О.О. Исследование 
общекультурных интересов студентов как 

фактора, влияющего на режим двигательной 

активности студентов. Сучасні технології в 

галузі фізичного виховання та спорту: 

збірник наукових праць ІХ міжнародної 

науково-методичної конференції. Вип. 9. 

Харків: НАНГУ, 2015. С. 37–43. 

Підпункт 14 (Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 



      журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу): 

1. Біліченко О.О. – керівництво науковою 

роботою студента, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань 

«Фізична культура і спорт», м. Кременчук 

2021 р., студентка Мінаєва Я. В. Тема роботи 

«Дослідження впливу програми щодо 

зміцнення м’язового корсету як засобу 
профілактики вад постави у дітей середнього 

шкільного віку». 

2. Біліченко О.О. – керівництво науковою 

роботою студента, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, м. Кременчук, 2022 р., 

студентка Баранець С.О. Тема роботи 

«Ефективність використання фітнес-

програми для розвитку фізичних якостей 

дітей молодшого шкільного віку». 

Підпункт 20 (досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності): 

досвід практичної роботи (1988-2000 рр.). 12 

років – вчитель фізичної культури у 

загальноосвітніх школах. 

 



Севрюк Микола 

Петрович 

доцент Одеський 

педагогічний інститут 

ім. К.Д.Ушинського 

(ф-т фізвиховання), 

1971 р., фізичне 

виховання, вчитель 

фізичного виховання 

середньої школи 

атестат доцента 02 

ДЦ № 011825 від 

16.02.2006 р. 

Заслужений тренер 

України, посвідчення 

№ 3213  

від 26. 11. 2002 р. 

 1. Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В.І. 

Короленка, кафедра 

теорії і методики 

фізичного 

виховання, 

адаптивної та 

масової фізичної 

культури; свідоцтво  
156/01-60/37 від 

19.04.19 р. 

2. Участь у науково-

практичному  

семінарі «Новації, 

практики та 

перспективи 

застосування 

інклюзивної освіти 

та фізичної 

реабілітації в 

закладах загальної 
середньої освіти». 

Навчальний час: 30 

год. (1,0 кред. 

ЕCTS). Сертифікат 

від 11 листопада 

2021 р. 

 

Член проектної групи 

Доцент кафедри фізичного виховання. 

Відповідність вимогам п. 38 ЛУ: 

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних наукових виданнях, 

що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection): 

1. Севрюк М. П., Саньков С. В. Аналіз рівнів 

фізичної підготовленості випускників  

закладів загальної середньої освіти. 
Електронний науковий фаховий журнал 

«Імідж сучасного педагога». Полтава, 

Освіта: стан і перспективи. №1 (184),   2020. 

№ 1. С. 79–81. 

2. Севрюк М. П., Ціпов’яз А.Т., Коваль С.С. 

Городошний спорт на современном этапе 

развития и совершенствования. Електронний 

науковий фаховий журнал «Імідж сучасного 

педагога». Полтава : Освіта : стан і 

перспективи, 2019.  № 1. С. 79–81. 

3. Севрюк М. П., Ціпов’яз А.Т., Коваль С.С. 

Организационно-методические основы 
формирования процесса учёбы будущих 

специалистов физической культуры и 

спорта.  Збірник наукових праць.  Переяслів-

Хмельницький, 2017. С. 203–207. 

4. Севрюк М. П., Бондаренко В.В.,  Ціпов’яз 

А.Т. Актуальные вопросы организации 

туристической деятельности в высших 

учебных заведениях. Електронний науковий 

фаховий журнал «Імідж сучасного 

педагога». Полтава : Освіта : стан і 

перспективи, 2016.  № 3. С. 60–62. 
5. Севрюк М. П., Саньков С.В. Анализ 

спортивно-масовой работы на факультете 

электроники и компьютерной инженерии 

Кременчугского. Вісник КрНУ ім. 

М.Остроградського. Випуск 3/2012 (74). 

Кременчук. С. 204–207. 

 

 

 



      Підпункт 3 (наявність виданого підручника 

чи навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора): 

1. Севрюк М.П., Ціпов’яз А.Т., Коваль С.С. 

Методичні основи тренувального процесу в 

городковому спорті: навчальний посібник. 

Кременчук: ФОП Щербатих О.В., 2021. 165 
с. ISBN 978-617-639-293-4. 

2. Севрюк М. П.  Історія фізичної культури: 

навчальний посібник. Кременчук: «Анонс 

К», 2015. 114 с. 

Підпункт 10 (участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання «суддя міжнародної 

категорії»): 

Севрюк М. П. Звання судді міжнародної 

категорії з городкового спорту присвоєно 

рішенням виконкому НП «МФГС» 
22.07.2013 р. 

Підпункт 12 (наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій): 

1. Севрюк М. П. Особливості методики 

тренувань у городковому спорті. I 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання сучасної 
педагогіки: творчість, майстерність, 

професіоналізм». (02 березня 2016 р.). 

Кременчук: Методичний кабінет, 2016. С. 

70–72. 

2. Севрюк М. П. Методики фітнес-тренувань.  

Х Міжнародна науково-практична 

конференція аспірантів, молодих учених та 

науковців «Проблеми та перспективи 

розвитку економіки освіти регіону».   

Кременчук: Дніпропетровський університет 

імені Альфреда Нобеля, 2015.  С. 113–115. 



      імені Альфреда Нобеля, 2015.  С. 113–115. 

3. Севрюк М. П. Рухова активність – основа 

здорового способу життя студентів. ХХI 

Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених 

«Актуальні проблеми життєдіяльності 

суспільства». (24-25 квітня 2014 р.).  

Кременчук: КрНУ, 2014. С. 412–413. 

4. Севрюк М. П. Здоровий спосіб життя – 

запорука довголіття. ХII Міжнародна 

науково-технічна конференція «Фізичні 
процеси та поля технічних і біологічних 

об’єктів». (2–4 листопада 2013 р.). 

Кременчук: КрНУ, 2013. С. 91–92. 

5. Севрюк М. П. Фінські городки. VII 

Міжнародна (інтернет) науково-методична 

конференція «Інноваційні технології в галузі 

фізичного виховання, спорту, рекреації та 

валеології».  Вип. 7. Харків: Академія ВВ 

МВС України, 2013. С. 38–42. 

 



      Підпункт 14 (керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком/ 

проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який 

брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; 

робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу): 



      Севрюк М. П. Тренер збірної жіночої 

команди України з городкового спорту. 

Севрюк М. П. Чемпіонат світу 2014 року з 

городкового спорту м. Москва: керівник 

Кочергіної Світлани – 2 других місця в 

особистих змаганнях, 1 друге і 2 третіх місця 

в командних змаганнях у складі збірної 

команди України. 

Севрюк М. П. Чемпіонати Європи. м. Локса 

(Естонія): 

2013 рік – Кочергіна Світлана –  особистий 
чемпіонат Європи з городкового триборства: 

3 перших місця.   

2013 рік – Кочергіна Світлана –  чемпіонат 

Європи серед юніорів.  м. Євпаторія 

(Україна)  – 1 перше і 2 других місця. 

2016 рік – Коваль Світлана – особистий 

чемпіонат Європи з городкового триборства: 

1 перше і 1 друге місця. м. Санкт-Петербург. 

Севрюк М. П. Чемпіонати України: 2012 рік 

– Кочергіна Світлана – 1 місце у складі 

збірної команди Полтавської області і 3 

місце в особистих змаганнях,  м. Київ. 
Севрюк М. П. Кубок України 2012 рік – 

Кочергіна Світлана – 2 місце в особистих 

змаганнях, м. Євпаторія 

 

Завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної культури                                                                  О. І. Антонова 

 

 

    

 

 

 

 


