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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 

 Латенко 

Світлана 

Борисівна 

 

 

227 «Фізична 

терапія, 

ерготерапія» 

 2, 3, 10,  13, 14, 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 

 

2 

Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

 

1.Латенко С.Б. «Корекція функціонального стану хворих на 

епілепсію методами фізичної терапії» Науковий часопис. 

Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова. Серія №15,  «Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 3К (97)19. 

– К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2019. – С.318-322 ; 

2 Латенко С.Б. «Оздоровча аеробіка як засіб корекції 

функціонального стану вегетативної нервової системи у жінок 

середнього віку».Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені Драгоманова.  Серія 15. 

«Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-/фізична 

культура і спорт/» - К.: Вид-во НПУ імені  М.П.Драгоманова, 

2016.- Випуск 3К 1 (70). – С.71-74 -  

3 Латенко С.Б., Пеценко Н.І. «Використання технологій 

фізичної терапії з метою корекції функціонального стану 

організму хворих на синдром Марфана».Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені Драгоманова.   

Серія 15.Випуск 3К (97) 18 – С.294 – 298,   

1. 4 Латенко С.Б. «Методологія використання сучасних 

технологій фізіотерапії з метою відновлення спортивної 

працездатності спортсменів». Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені Драгоманова.  

Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури-

/фізична культура і спорт/» - К.: Вид-во НПУ імені  

М.П.Драгоманова, 2017.- Випуск 3К 1 (84) 17 – С.248 – 253 

2. 5 Шаповалова В.В., Латенко С.Б. «Спорт як засіб фізичної 

реабілітації пацієнтів після трансплантації органів». Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені 

Драгоманова.  Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури-/фізична культура і спорт/» - К.: Вид-во 

НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2020.- Випуск 3К 1 (123) 20 

– С.474 – 478  

 

 

 



№ 

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 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

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

Спеціаль-ності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

спеціалі-зації «Фізична терапія»/ укл. Ю.В. 

Копочинська, С.Б.Латенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (558 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 87 с. 

10 Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії 

та його заступника; 

Вчений секретар кафедри біобезпеки та здоров’я людини 

ФБМІ 

13 Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посіб-

ників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/-

практикумів/методичне вка-

зівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

1.Латенко С.Б. Конспект лекций по дисциплине   «Мето-

ды исследования во врачебном контроле» Навчально-ме-

тодичне видання Славутич: СФ НТУУ «КПІ», 2008.- 44с  

2. Попадюха Ю.А., Латенко С.Б. Конспект лекцій з 

дисципліни «Основи спортивної травматології та 

курортологія» Навчально-методичне видання Славутич: 

СФ НТУУ «КПІ», 2008.- 88 стор 
3 Латенко С.Б. Конспект лекций по дисциплине «Осно-

вы психотерапии, нетрадиционные виды психо-

физической диагностики, оздоровительной физической 

культуры и реабилитации» Навчально-методичне 

видання. - Славутич: СФ НТУУ «КПІ», 2008.- 84 с 

14 Виконання обов’язків голов-

ного судді/секретаря, судді 

міжнародних та всеукраїнсь-

ких змагань; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Головний  секретар Першостей та Чемпіонатів України зі 

спортивної аеробіки (на протязі 5 років), суддя 

національної категорії зі спортивної аеробіки та 

синхронного плавання 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років; 

1. З 1974 по 1986 рік  – лікар-гастроентеролог/ дієтолог 

Клінічної лікарні №25 м.Києва; 
2. 3 1986  по 1996 рік  працювала на посаді  лікаря-

тренера Спортивного центру НТУУ «КПІ» та СДЮШОР 

«Політехнік» 

 

 

Викладач кафедри біобезпеки і здоров’ людини_____________Світлана ЛАТЕНКО 
 


