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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 

 

Вихляєв 

Юрій 

 Миколайович 

 

Доктор педагогічних 

наук (корекційна 

педагогіка – 13.00.03 ДД 

№ 000425 від 22 грудня 

2011 р.)  

Атестат професора 12 

ПР % 008519 від 1 

березня 2013 р. протокол 

№ 2/01-П кафедра 

фізичного виховання 

Кандидат педагогічних 

наук (ПД № 001856, 

1978)  

 

227  Фізична терапія, 

ерготерапія, 

Наукова спеціальність 

корекційна педагогіка  

шифр д.п.н. (13.00.03) 

Тема: Теоретико-

методичні основи 

використання технічних 

засобів корекції 

функціонального стану 

молоді з обмеженими 

можливостями здоров’я 

 2, 3, 4, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 

18 

 

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; 

Не маю 

2 Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

1. Вихляєв Ю. М. Фізична терапія дітей зі спастичним 

парезом верхньої кінцівки. Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): 

зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020 – 

Випуск 3 К (123) 2020. – С. 91-95. Фахове видання. 

2.Вихляєв Ю.М.  Особливості фізіотерапевтичних 

впливів на відновлення стопи і гомілки підлітків-

спортсменів / Ю.М. Вихляєв // Науковий часопис НПУ 



№ 

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 

ім. М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт / 

:зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенко - К.: Вид-во 

НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018.-Вип. 3к (97) 18.- 

С.111-114. (Фахове видання). 

3. Ашрафутдінова В.А., Вихляєв Ю.М. Відновлення 

рухливості суглобів у спортсменів після травм ОРА 

засобами фітнесу і фізичної терапії. Науковий часопис 

НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. 

Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2019 – Випуск 11 (119) 19. – С. 5-12. 

Фахове видання. 

4. Вихляєв Ю.М. Порівняльна оцінка методик 

електромасажу і електростимулювання та їх 

використання у фізіотерапії / Ю.М.Вихляєв , Н.І. 

Пеценко // Науковий часопис НПУ ім. 

М.П.Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт / 

:зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенко - К.: Вид-во 

НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018.-Вип. Вип. 4 (98) 18.- 

С.32-36 (Фахове видання). 

5. Вихляєв Ю.М. Новий тренажер для відновлення 

деформацій хребта / Ю.М. Вихляєв // «Фізична культура, 

спорт та здоров’я нації»: зб. наук. праць Вінницького 

держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Вип 4 

(23), Вінниця. ТОВ «Планер». 2018. – С.435-442. 

(Фахове видання). 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

1. Вихляєв Ю.М. Теорія і технології оздоровчо-

рекреаційної рухової активності: навчальний посібник. 

Вінниця:  ТОВ «ТВОРИ», 2020. 648 с. 

2. За заг. редакцією Ю.М. Вихляєва  (кол.авторів: Бойко 

Г.Л, Карпюк І.Ю, Анікеєнко Л.В та інші). Інноваційні 

технології фізичного виховання студентів. Навчальний 

посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія». Вінниця. ТОВ «ТВОРИ» 2019, - 

605 с. 

3. Вихляєв Ю.М. Технології рухової активності сліпих. 

Монографія. Вінниця ТОВ «ТВОРИ» 2019.- 359 с 

 

 



№ 

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 

4 Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

1. Доценко О.В.. Кандидатська дисертація: Формування 

спеціальних умінь та навичок підлітків у процесі занять 

спортивним орієнтуванням у позашкільних навчальних 

закладах, на здобуття ступеня к.п.н. за спеціальністю  

13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, 

основи здоров’я, 2015. 

2. Хіміч І. Ю. Кандидатська дисертація: Формування 

спеціальних умінь та навичок студентів вищих 

навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого 

плавання, на здобуття ступеня к.п.н. за спеціальністю 

13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, 

основи здоров’я, 2011. 

5 Участь у міжнародних 

наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

1. Не приймав 

6 Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік; 

Не проводив 

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; 

Не приймав участі 



№ 

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 

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; 

1. Відповідальний виконавець НДР 0117 U  002933 

“Розробка технологій фізичної терапії та технічних 

засобів їх здійснення” Термін виконання 07.2017-06.2022 

р. 

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”; 

- Не маю 

10 Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника)  

Завідувач кафедри Фізичного виховання КПІ з 1996 по 

2012 р,   

11 Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради 

(не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

1. Член спеціалізованої вченої ради Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова      

Д 26.053.14 за спеціальністю 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) 

2. Приймав участь у якості офіційного опонента на 

захисті 7 докторських та 5 кандидатських дисертацій з 

корекційної педагогіки та фізичного виховання  у 

спеціалізованих  вчених радах  педагогічних  

університетів  Києва, Чернігова, Харкова, Львова. 



№ 

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 

12 Наявність не  менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

Маю біля 50 авторських свідоцтв, патентів на винаходи 

та корисну модель. Надаю список за останні два роки: 

1. Пасенко М.В., Вихляєв Ю.М. Спосіб зміцнення м’язів 

ампутованої нижньої кінцівки. Патент України на 

корисну модель UА № 131236. МПК А61H 23/02,  

А63B.23/00, (заявка № и 2018 07198 від 26.06.2018). 

опубл.10.01 2019. Бюл.№1. 

2. Вихляєв Ю.М., Стецяк П.М. Спосіб реабілітації 

поперекового відділу хребта. Патент України на корисну 

модель UА № 131591. МПК А63B.23/00, А61H 17/00, 

(заявка № и 2018 07263 від 27.06.2018). опубл.25.01 

2019. Бюл.№2 

3.Вихляєв Ю.М. Івахненко В.В. Тренажер для 

відновлення і тренування глибоких м’язів спини.. 

Патент України на корисну модель UА № 132074. МПК 

А63B.69/00,  (заявка № и 2018 09053 від 31.08.2018). 

опубл.11.02.2019. Бюл.№3.  

4. Вихляєв Ю.М. Кондаурова О.В.  Пристрій для 

забезпечення прямоходіння та вертикального утримання 

голови хворих на ДЦП. Патент України на корисну 

модель UА № 122977. МПК А61F  5/00, 5/02 (заявка № u 

2018 10162 від 12.10.2018). oпубл.11.03.2019. Бюл.№5. 

5. Вихляєв Ю.М., Лисюк Я.Ю. Спосіб відновлення 

рухової активності після мініінвазивного видалення 

грижі у грудному відділі хребта в післялікувальному 

періоді. Патент України на корисну модель UА № 13551. 

МПК А61Н  23/02, 37/00, 39/00 (заявка № u 2018 12042 

від 28.12.2018). oпубл.10.07.2019. Бюл.№13. 

6. Інтелегатор Д.О. Вихляєв Ю.М. Балансувальна 

платформа для реабілітації інвалідів з ампутацією 

нижніх кінцівок. Патент України на корисну модель UА 

№ 122977. МПК А63В 17/00, 21/00, А61F 50/45 (заявка 

№ 2018 06769 від 15.06.2018). Опубл 11.5.2019. Бюл №3. 

7. Вихляєв Ю.М. Спосіб вимірювань деформацій хребта. 

Патент України на корисну модель UА № 130970. МПК 

А61Н 1/00, (заявка № 2018 02416 від 12.03.2018). 

Опубліковано 10.01.2019. Бюл № 1. 

8. Вихляєв Ю.М., Надольна Л.П. Спосіб психофізичної 

терапії дітей з порушеннями та затримкою 

комунікативно-мовленнєвого розвитку. Патент України 

на корисну модель UА № 137691. МПК А61Н  23/02, 

А63В 17/00, А61F 5/45 (заявка № 2019 01074 від 

4.02.2019). Опубліковано 11.11.2019. Бюл № 21. 

9. Петренко М.М. Вихляєв Ю.М.,  Спосіб фізичної 

терапії дітей з опіковою хворобою в період 

реконвалесценції.  Патент України на корисну модель 

UА № 145480. МПК А61 F 13/02, А61N 1/00, 7/00, А61Н 

23/00 (заявка № 2020 04662 від 22.07.2020). 

Опубліковано 10.12.2020. Бюл № 23. 



№ 

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 

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. За заг. редакцією Ю.М. Вихляєва  (кол.авторів: Бойко Г.Л, 

Карпюк І.Ю, Анікеєнко Л.В та інші). Інноваційні технології 

фізичного виховання студентів. Навчальний посібник для 

студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Вінниця. ТОВ «ТВОРИ» 2019, - 605 с. 

2. Вихляєв Ю.М. Технології рухової активності сліпих. 

Монографія. Вінниця ТОВ «ТВОРИ» 2019.- 359 с. 

3. Вихляєв Ю.М. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності: навчальний посібник. Вінниця:  ТОВ 

«ТВОРИ», 2020. 648 с. 

  

14 Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I 

етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), 

головного судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу; 

Керівник студента Ващенко Валерія, який зайняв 

призове місце Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з фізичної терапії в м. Суми. (Сумський 

педагогічний університет імені Макаренко) Травень 

2018 року. 

15 Наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій 

з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій; 

1.Вихляєв Ю.М. Технічні засоби для відновлення і 

тренування травмованих м’язів спини. Збірник наукових 

праць ВДПУ ім. М.Коцюбинського «Фізична культура,  

та здоров’я нації. Вінниця 2019. Випуск 23. С.29-34 

2. Вихляєв Ю.М., Бадун Т.О. Фізична терапія дітей зі 

спастичною диплегією. Матеріали ХІУ Міжнародної 

конференції. НАУ-КПІ (14-15 червня). Київ – 2019. С. 

18-21 . 

3. Надольна Л.П., Вихляєв Ю.М. Психофізична терапія 

дітей з порушеннями та затримками комунікативно-

мовленнєвого розвитку. Матеріали ХІУ Міжнародної 

конференції. НАУ-КПІ (14-15 червня). Київ – 2019. С. 

58-61. 

4. Вихляєв Ю. М. Особливості використання 

електромасажу і електро-стимулювання у фізіотерапії / 

Ю.М.Вихляєв // «Фізичне виховання в контексті 

сучасної освіти». Матеріали ХІІ Міжнародної науково-

методичної конференції. (МОН України. Національний 

авіаційний університет. Національний технічний 

університет України "КПІ". Олімпійська академія 

України). 15 червня 2018 р. Київ - С.27-28. 

5. Ю.Н. Вихляев. Коррекция двигательных качеств 

слепых школьников / Ю.Н.Вихляев // «Инновационные 

формы и практический опыт физического воспитания 

детей и учащейся молодежи»: материалы VII 

Международной научно-практической конференции, 



№ 

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 

Витебск, 22 ноября 2019 г. Витеб. гос. ун-т ; ВГУ имени 

П.М. Машерова, 2019. – С.271-274. 

 

16 Участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю; 

Не приймаю участі 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років; 

Загальний стаж 52 р. / науково-педагогічний стаж 50 р. 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

Член Вченої Ради факультету ФБМІ «КПІ ім Ігоря 

Сікорського». 

 

 

Професор кафедри біобезпеки і здоров’я людини    Юрій Вихляєв 


