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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 

 

Копочинська 

Юлія 

Володимирівна 

 

Доцент кафедри біобезпеки 

і здоров’я людини 

7/02Д від10.10.2013 року 

 

Кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту  

ДК №008316 від 

26.09.2012 року 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія  

 

1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 

16 

 

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) 
 

№ Вид діяльності Результати професійної діяльності 

(вказати статті, посібники, підручники, 

монографії та інші документи – 

підтвердження) 

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; 

Кopochynska Y. The introduction of modular 

training technologies in the process of training 

future specialists in physical therapy, 

ergotherapy as a condition for the formation of 

professional identity / Уuliia Кopochynska, 

Natalia Kuksa, Oksana Glynyana, Yyulia 

Karpenko, Inna Liakhova // Journal of Physical 

Education and Sport ® (JPES), Vol 20 

(Supplement issue 1), Art 73/ – Рр. 494–500. 

(Видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus). 

2. Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України; 
 

 

1. Копочинська Ю. В. Базові компетенції 

майбутніх фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії у становленні професійної 

майстерності / Копочинська Ю. В., 

Дмітрієва Н. С. // Наук. часоп. Нац. пед. ун-

ту ім. Н. П. Драгоманова. Сер. 15: Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / за 

ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видав. НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 4 (112) 

19. – С. 51–57. 



2. Копочинська Ю. В. Деякі загальнонаукові 

підходи до формування професійної 

ідентичності майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації / Ю. В. Копочинська // Зб. наук. 

пр. Сер. Пед. науки. –Херсон – Вип. 

LXXIXТОМ 3. – С. 153–159. (Видання 

внесено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus) 

3. Копочинська Ю. В. Зміст професійної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії у Великій Британії / Ю. 

В. Копочинська // Фізичне виховання, спорт 

і культура здоров’я у сучасному суспільстві: 

зб. наук. пр / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 2020. – № 1 (49). – С. 21–

28.  

4. Копочинська Ю. В. Організація 

міжпрофесійної освіти майбутніх фахівців з 

фізичної терапії та ерготерапії / 

Копочинська Ю. В., Дмітрієва Н. С. // 

Педагогічні науки: теорія, інноваційні 

технології. – 2019. – № 7 (91). – С. 195–206. 

(Видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus). 

5. Копочинська Ю. В. Професійна 

підготовка майбутніх фахівців з фізичної 

терапії за освітнім ступенем бакалавра в 

Австрії / Ю. В. Копочинська // Вісн. Нац. ун-

ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка. Сер. Пед. науки. / Нац. ун-т 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. – 

Чернігів: НУЧК, 2020. – Вип. 8 (164). – 274 

с. 

3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 
1.Основи кінезіотейпування: навчальний 

посібник [Елек.]: навч. посібн. для студ. 

спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», спеціалізації «Фізична 

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

КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. – 125 с. 

2. Основи медичних знань: основи 

деонтології. Навчальний 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. 



3. Фізична реабілітація при 

ендопротезуванні органів та суглобів: 

навчальний посібник [Електр.]: 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. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 190 с. 

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”; 

- 

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; 

- 

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) 

Виконання обов язків завідувача кафедрою 

фізичної терапії ЗВО «Міжнародний 



закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(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 

науково-технічний університет імені 

академіка Ю.Бугая» за сумісництвом. 

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/методичне 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування 

1. Фізична реабілітація при 

ендопротезуванні органів та суглобів: 

Курсова робота [Електронний ресурс]. 

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. 

 

2. Фізична терапія при хірургічних 

захворюваннях: навчальний посібник [Елек. 

ресурс]: навч. посібник для студ. 

спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», спеціалізації «Фізична 

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

Копочинська, Н.І. Пеценко КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 207 с. 

3. Застосування сучасних засобів та методів 

фізичної реабілітації людей з надлишковою 

масою тіла та ожирінням Навч. посіб. /Ю.В. 

Копочинська; – К. : НУОУ, 2012. – 112 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 

Виконання обов’язків головного секретаря 

спортивних фінальних змагань 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» 



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; 
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. Копочинська Ю. В. Вдосконалення 

професійної підготовки фахівців з фізичної 

терапії у технічних ВНЗ України / 

Копочинська Ю. В., Капралов С. Ю., 

Галдецька І. В. // Вища освіта – студентська 

наука – сучасне суспільство: напрями 

розвитку: міжнар. студ. наук.-практ. конф. 

(24 берез. 2017 р.) / ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая», Кафедра ЮНЕСКО 

«Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті». – Київ, 2017. – С. 44–47 

  

 

 

 

 

 

 

2. Копочинська Ю. В. Вдосконалення 

професійної підготовки фахівців з фізичної 

терапії / Копочинська Ю. В., Капралов С. Ю., 

Галдецька І. В. // Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у практику 

охорони здоров’я:VI Міжнар. мед. Конгрес; 

Сучасні, етнічні та нетрадиційні методи, що 

застосовуються в масажі, фізичній 

реабілітації та спортивній медицині: ІІ наук.-

метод. конф. Авторська школа С. Капралова 

(25 трав. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 81–82. 



3. Копочинська Ю. В. Зміст освіти у сучасній 

системі професійної підготовки / Юлія 

Копочинська // Інтернаціоналізація вищої 

освіти України: концептуальні засади, 

здобутки, проблеми, перспективи розвитку: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Київ, 15–16 груд. 2017 р.) / ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая». 

Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті». – Вінниця: 

[ФОП Корзун Д. Ю.], 2018. – С. 125–127. 

 4. Копочинська Ю. В. Про формування 

професійної ідентичності майбутніх фахівців 

з фізичної терапії, ерготерапії у закладах 

вищої освіти / Ю. В. Копочинська // 

Актуальні питання впливу довкілля, 

фізичного виховання та спорту на здоров’я 

студентської молоді: зб. наук. матеріалів ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 12–

14 верес. 2019 р.) / [голов. ред. С. Г. 

Кушнірюк]. – Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 

2019. – С. 103–105. 

5. Копочинська Ю. В. Формування 

комунікативних компетенцій у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної терапії, ерготерапії / Копочинська 

Ю. В., Дмітрієва Н. С. // Фізична культура і 

спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 4–5 

квіт. 2019 р.) / за ред. Я. Б. Зорія. – Чернівці: 

Чернівец. нац. ун-т, 2019. – С. 117–118. 

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 
- 

18 Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років. 

- 

 

Доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини  Юлія КОПОЧИНСЬКА 


