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№ 
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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. Сичов С.О. Етапи педагогічної реабілітації людей з 

серцево-судинними захворюваннями / С.О.Сичов, 

О.К.Сиротинська // Збірник наукових праць 

«Актуальные научные исследования в современом 

мире», Переяслав-Хмельницький, Вип. 12 (32) частина 5, 

2017. – С. 76-80 (iScience (включений в наукометричні 

бази)). 

2. Сичов С.О. Педагогічні засоби реабілітаційних 

технологій для постінсультних пацієнтів / С.О.Сичов, 

О.К.Сиротинська // Збірник наукових праць 

«Актуальные научные исследования в современном 

мире», Переяслав-Хмельницький, Вип. 1 (33) частина 3, 

2018. – С. 104-108 (iScience (включений в наукометричні 

бази)). 

3. Сичов С.О., Сиротинська О.К. Концептуальні 

підходи формування фізичного виховання студентів у 

розвинених країнаї світу / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / 

Актуальные научные исследования в современном мире 

// Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 9(53), 

ч. 2 – С. 117-122 (iScience (включений в наукометричні 

бази)). 

4. Сичов С.О., Сиротинська О.К. Інноваційні 

педагогічні технології в особистісно орієнтованому 

фізичному вихованні студентів / С.О.Сичов, 

О.К.Сиротинська / Актуальные научные исследования в 

современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 

2019. - Вып. 2(58), ч. 4 – С. 177-182 (iScience 



№ 

з/п 
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1 2 3 

(включений в наукометричні бази)). 

5. Сичов С. О., Сиротинська О. К. Використання 

ерготерапевтичних засобів для людей з руховими 

порушеннями / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / 

Актуальные научные исследования в современном мире 

// Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(59), 

ч. 4 – С. 93-97 (iScience (включений в наукометричні 

бази)). 

2 Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

1. Сичов С.О. Застосування силових вправ для 

студентів в процесі тренерувальних занять 

єдиноборствами (хортингом) / С.О.Сичов // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць, Київ: Паливода  

А.В., Вип.3, м. Київ, 2015. – С. 79-85.  

2. Сичов С.О. Застосування системного аналізу в 

прогнозуванні спортивної підготовки студентів в 

процесі навчальної діяльності / С.О.Сичов // Науковий 

часопис Національного університету імені 

М.П.Драгоманова. Київ: Сесія 15. Випуск 3 К2 (57) 15, 

2015. – С. 299-304.  

3. Сичов С.О. Педагогічні технології залучення 

студентської молоді до занять силовими вправами та 

єдиноборствами (хортингом) / С.О.Сичов // Теорія і 

методика хортингу: зб. наук. праць. Київ: Паливода  

А.В., Вип.4. – 2015. – С. 131-137.  

4. Сичов С.О. Адаптація до силових навантажень як 

фізіологічна основа вивчення функціональних 

можливостей організму студентів спортсменів / 

С.О.Сичов // Науковий часопис Національного 

університету імені М.П.Драгоманова Київ: Сесія 15. 

Випуск 3 К2 (71) 16, 2016. – С. 308-311.  

5. Сичов С.О. Удосконалення силових якостей 

хортингів із низьким рівнем фізичної підготовленості / 

С.О.Сичов // Теорія і методика хортингу: збірник 

наукових праць. Вип. 5, м. Київ, 2016. – С. 167-172. 

6. Сичов С.О. Застосування педагогічних принципів в 

ерготерапії  / С.О.Сичов // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія №15 Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури К. – Вип. 3К (84), 2017. – С. 438-445.   

7.   Сичов С.О. Застосування атлетичних вправ для 

підвищення спортивної працездатності хортингістів з  

середнім рівнем розвитку силових якостей  / С.О.Сичов, 

О.К.Сиротинська // Теорія і методика хортингу: збірник 

наукових праць. Вип. 6, м. Київ,  2017. – С. 152-158. 

8.  Сичов С.О. Атлетичні вправи для хортингістів із 

високим рівнем силових якостей та методи 

самоконтролю фізичного стану / С.О.Сичов, 

О.К.Сиротинська // Теорія і методика хортингу: збірник 

наукових праць. К.: Паливода А.В., Вип. 7, 2017. – С. 



№ 

з/п 
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139-144.  

9.   Сичов С.О. Особливості педагогічних технологій у 

реабілітації людей з серцево-судинними 

захворюваннями / С.О.Сичов // Науковий часопис. 

Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова. Серія №15,  «Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і 

спорт) Вип. 3К (97)18. – К.: Вид-во НПУ ім. 

Драгоманова, 2018. – С. 524-527.   

10. Сичов С.О. Особливості оптимізації управління 

атлетичним тренуванням хортингістів в процесі 

спортивної діяльності / С.О.Сичов //  Теорія і методика 

хортингу: збірник наукових праць. К.: Паливода А.В., 

Вип. 8, 2018. – С. 129-133.   

11. Сичов С. О. Впровадження особистісно  

орієнтованого фізичного виховання студентської молоді  

у навчальний процес / С.О.Сичов, О.К.Сиротинська / 

Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. 

О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2020. – Випуск 3 К (123) 20. –  С. 301-304. 

 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

1. Сичов С.О. Атлетизм: [навч. посіб.] / С.О.Сичов. – 

К.: ІЗМН, 1997. – 62 с. 

2. Сичов С.О. Фізична реабілітація після підводних 

занурювань: [навч. посіб.]  / В.М.Ільїн, Ю.А.Попадюха, 

Ю.М.Андрійчук, С.О.Сичов. – К.: ІВЦ «Вид-во 

«Політехніка»», 2003. – 176 с. 

3. Сичов С.О. Основи силових видів спорту та 

єдиноборств: [навч. посіб.] / С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. 

– К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 156 с. 

4. Основи підготовки студентів в провідних видах 

спорту НТУУ «КПІ». Пауерліфтинг та 

армреслінг: [навч-метод. посіб.] / І.Г.Скибицький, 

С.О.Сичов // За заг. ред. В.О.Гетмана, Ю.В.Новицького. 

– К.: НТУУ «КПІ», 2007. – С. 131–136. 

5. Прилучення студентської молоді до цінностей 

фізичної культури: теоретико-методичні засади: 

монографія / С.О.Сичов. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 436 с. 

4 Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

- 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 
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кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

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, 

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; 

- 

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; 

Робота в редакційній колегії з видання збірника 

наукових праць «Теорія і методика хортингу» (фахове 

видання) Інституту проблем виховання НАПН України 

(Наказ МОН України від 07 жовтня 2015 року №1021).  

 

 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   
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1 2 3 

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 

підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії 

та його заступника; 

Декан ФФВС НТУУ «КПІ» - 1996-2007 р.р. 

Завідувач кафедри ТМФВ НТУУ «КПІ» - 2002-2011 р.р. 

11 Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

Робота в спеціалізованій раді Д 26.454.01 Інституту 

проблем виховання НАПН України, член ради 

(спеціалізація 13.00.07) 

 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 
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Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

12 Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1. Патент 44580 Україна. Пристрій для аварійного 

спуску людей / Петрушевський І. І., Канішевський 

С. М., Герман М.В., Сичов С. О.: заявник і 

патентовласник Петрушевський І. І. – заявл. 2002; Бюл. 

№ 2. 

2. Патент 44582 Україна. Рятувальний пристрій / 

Петрушевський І. І., Канішевський С. М., Герман М.В., 

Сичов С. О.: заявник і патентовласник Петрушевський 

І. І. – заявл. 2002; Бюл. № 2. 

3. Патент 64058 Україна, МПК А63В22/06; А63В69/00; 

А63В71/00. Профілактично-оздоровчий портативний 

тренажер-самокат / С. О. Сичов, О. І. Некрашевич, 

Ю. А. Попадюха, С. М. Канішевський, 

І. І. Петрушевський : заявник і патентовласник 

Петрушевський І. І. – № 2002042738, заявл. 05.04.02; 

опубл. 16.02.04, Бюл. № 2. 

4. Патент 72466 Україна, МПК А61Н1/00; А61Н1/02; 

А63В23/02. Рекреаційно-корегуючий пристрій / 

Петрушевський І. І., Канішевський С. М., Попадюха 

Ю. А., Сичов С. О.: заявник і патентовласник 

Петрушевський І. І. – № 2001010322, заявл. 15.01.01; 

опубл. 15.03.05, Бюл. № 3. 

5. Патент 79092 Україна, МПК А63В23/00; А61В5/22; 

А61Н1/02. Пристрій для визначення резерву 

функціональної активності / Петрушевський І. І., 

Клименко В. В., Канішевський С. М., Сичов С. О. : 

заявник і патентовласник Петрушевський І. І. – № 

2004010635, заявл. 28.01.04; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 

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. Сичов С.О. Фізична культура та спорт в Україні: 

[методичні вказівки] / С.О.Сичов, О.І.Некрашевич. – К.: 

НТУУ «КПІ», 1996. – 29 с. 

2. Сичов С.О. Виконання комплексних фізичних 

вправ з атлетизму: [методичні вказівки] / С.О.Сичов, 

Ю.А.Попадюха. – К.: Видавництво «Політехніка», 

2003. – 20 с. 

3. Сичов С.О. Атлетизм та методика його викладання: 

[методичні вказівки] / С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. – К.: 

ІВЦ Видавництво «Політехніка»», 2003. – 12 с. 

4. Сичов С.О. Основи підготовки студентів в 

провідних видах спорту НТУУ «КПІ». Пауерліфтинг та 

армреслінг [навчально-методичний посібник] / 

І.Г.Скибицький, С.О.Сичов // За загал. ред. 

В.О.Гетмана, Ю.В.Новицького. – К., НТУУ «КПІ», 

2007. – С. 131-136. 

5. Сичов С. О. Методи досліджень у фізичній культурі 

та спорті : [конспект лекцій] / Ю. В. Полухін, 



№ 

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 

С. О. Сичов, І. В. Зеніна. – Славутич : Філія НТУУ 

“КПІ”, 2009. – 92 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; 

- 



№ 

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 

15 Наявність науково-

популярних та/або 

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; 

1. Участь у Круглому столі присвяченому Дню науки 

«Впровадження результатів  НДР у заклади середньої та 

вищої освіти для розвитку фізичної культури, спорту та 

формування здорового способу життя різних груп 

населення» та до Декади ННІ СФБПР « Впровадження 

результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти з 

хортингу – національного виду спорту України», 15 

травня 2020 року, м. Київ. 

2. Участь у впровадженні результатів науково-дослідної 

роботи на тему: «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ ХОРТИНГ 

ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ» науково-

педагогічними працівниками Навчально-наукового 

інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації Закладу вищої освіти Міністерства фінансів 

України «Державний податковий університет» (2017-

2020 рр.) 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років; 

Загальний стаж - 47 років /  

науково-педагогічний стаж в НТУУ «КПІ» - 35 років 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

 

 

 

Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини                                       Сергій СИЧОВ 


