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№ 

з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

працівника ЗВО 

Науковий ступінь, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Шифр і назва 

спеціальності, яку 

забезпечує 

працівник 

Забезпечені види і 

результати професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю (пункт 

30 Ліцензійних умов)   

1 2 3 4 5 

 

Глиняна 

Оксана 

Олександрівна 

 

Доцент кафедри біобезпеки 

і здоров’я людини 

(Рішенням Атестаційної 

комісії МОН № 1/02-Д від 

25.02.2016) 

Кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту (ДК 

017382 від 10 жовтня 

2013 р.)  

 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія  

 

1, 2, 3, 7, 10, 13, 14, 

16, 17 

 

Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю  

(пункт 30 Ліцензійних  умов  від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 

 

№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

1 Наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до науко метричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection; 

1. INNA LIAKHOVA5. YULIIA KOPOCHYNSKA1, 

NATALIA KUKSA2, OKSANA GLYNYANA3, YULIA 

KARPENKO4 The introduction of modular training 

technologies in the process of training future specialists in 

physical therapy, ergotherapy as a condition for the 

apprenticeship of professional identity Journal of Physical 

Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 1), Art 

73 pp 494 – 500, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 

8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES 

2 Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

1. Глиняна О.О. Основні принципи фізичної реабілітації 

після хірургічного лікування переломів опорно-рухового 

апарату. Фіз. вих. спорт і культура здоров'я у сучасному 

суспільстві. ‒ Луцьк, 2018, Випуск 27. С.115‒119. 

2 Глиняна О.О. Особливості кінезіотейпування при 

набряках нижніх кінцівок / О.О. Глиняна, Д.О. Буць // 

Науковий часопис» наук.-педаг. проблеми фізичної 

культури. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,  

2018, – №15, – С. 150–154. 

3. Христюк А.Ю. Фізична терапія при іммобілізаційній 

розгинальній контрактурі променево-зап’ястного 

суглоба/ А.Ю. Христюк, О.О. Глиняна, Ю.В. 

Копочинська//  Науковий часопис» наук.-педаг. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2183119898010387747&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2183119898010387747&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2183119898010387747&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2183119898010387747&btnI=1&hl=ru


№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 
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Ліцензійних умов)   
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кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

проблеми фізичної культури. – К.: Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова,  2019, – №15, Випуск 10(118)19, – С. 

154–157. 

4. Припутень А.М. Остеопатичні техніки у фізичній 

реабілітації жінок з цервікалгіями/ А.М. Припутень, 

О.О. Глиняна//  Науковий часопис» наук.-педаг. 

проблеми фізичної культури. – К.: Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова,  2019, – №15, Випуск 10(118)19 – С. 

107–111. 

5. Кривов'яз, К. О. Сучасні підходи до фізичної терапії 

дітей молодшого шкільного віку з комбінованою 

плоскостопістю / К. О. Кривов'яз, О. О. Глиняна // 

Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт): зб. наук. праць. - Київ: Вид-

во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 11 (119). - 

С. 122-125. 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

1.Глиняна О.О. Основи кінезіотейпування: навчальний 

посібник [Електронний ресурс]: навч. посібн. для студ. 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. 

Копочинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові дані (1 файл 173 МБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 142с. 

4 Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

- 

5 Участь у міжнародних 

наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

1. - 

6 Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік; 

- 

7 Робота у складі експертних 

рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН 

або галузевих експертних рад 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних рад, 

1.Робота у складі первинної акредитаційної експертизи 

підготовки бакалаврів з напрямку підготовки 6.010203 

«Здоров’я людини» у Луцькому біотехнічному інституті 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» наказ №1113-А від 12.06.2017р.. 

2.Робота у складі первинної акредитаційної експертизи 

підготовки бакалаврів з напрямку підготовки 6.010203 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

або міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або 

трьох експертних комісій 

МОН/зазначеного Агентства, 

або Науково-методичної 

ради/науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої 

освіти МОН; 

«Здоров’я людини» у Донецькому інституті техніки та 

менеджменту Приватного вищого навчального закладу 

«Міжн. наук.-техн. універ. імені академіка Ю. Бугая» 

наказ №911-А від 06.06.2017р. 

8 Виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

видання; 

 

9 Керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III-IV 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру 

“Мала академія наук 

України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України”; 

- 

10 Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/в

ідділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

Заступник секретаря  приймальної комісії у 2019 році. 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 
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кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії 

та його заступника 

11 Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

- 

12 Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

- 

13 Наявність виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичн

е вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування 

1.Глиняна О.О. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Масаж реабілітаційний» / О.О. 

Глиняна, Н.І. Пеценко//   Київ.: НТУУ «КПІ», 

«Політехніка», 2015, с.87. 

2. Глиняна О.О. Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Масаж загальний і самомасаж» / 

О.О. Глиняна, Н.І. Пеценко //    Київ.: НТУУ «КПІ», 

«Політехніка», 2015, с.48. 

3. Попадюха Ю.А. Методичні вказівки з підготовки 

курсової роботи з дисципліни «Фізична реабілітація при 

травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату» 

студентів спеціальності «Фізична реабілітація» / Ю.А. 

Попадюха, О.О. Глиняна  Київ.: НТУУ «КПІ», 

«Політехніка», 2015,с.76.  

4.Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та 

суглобів: Курсова робота. Навчальний посібник для 

студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія»  / Укладачі: О.О.Глиняна, І.Ю.Худецький, 

Ю.В.Копочинська, І.Ю.Карпюк  - Електронні текстові 

дані (файл 0,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018. – 71 с. 

5. Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та 

суглобів: навчальний посібник: навч. посібник для студ. 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. 

Копочинська, І.Ю. Худецький; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 173 

МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 190 с. 
7.Фізична терапія при хірургічних захворюваннях: 

навчальний посібник: навч. посібник для студ. спеціальності 

227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична 

терапія, ерготерапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, 

І.Ю. Худецький; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові дані (1 файл 173 МБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 
Сікорського, 2020. – 207 с. 

14 Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I 

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 мистецьких 

конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких 

проектів; 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; 

Керівництво студенткою, яка посіла перше місце на 

Всеукраїнській олімпіаді 2019 р. Буць Дар’я (4 курс, група 

БР-51)  

 

15 Наявність науково-

популярних та/або 

- 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій 

з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій; 

16 Участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю 

Член української  «Асоціації фізичної терапії» з 2020 р. 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років 

Науково-педагогічний стаж 11 р. досвід практичної 

роботи 12 років на посаді інструктора ЛФК в Київській 

обласній клінічній лікарні №1 (за сумісництвом) 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

- 

 

 

Викладач кафедри біобезпеки і здоров’я людини   Оксана ГЛИНЯНА 


