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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection: 

Woynarowska-Sołdan М., Yezhova O., Sytnyk О., Węziak-Białowolska D. Positive health 

behaviours among Polish and Ukrainian medical students in the context of chronic diseases. Przeglad 

epidemiologiczny. 2018. 72(4). Р.509-523. 

Yezhova O., Melekhovets O., Sytnyk О. et all. Impact of the multimodal physical program on the 

endothelium function in diabetic patients with obesity. Acta Balneologica. 2019. T.LXI.1(155). Р.11-

16. 

Olkhovik A., Yurchenko О., Yezhova О., Smiianov V. et all. Applying Physical Therapy on 

Scleroderma Patients. A Clinical Case. Acta Balneologica. 2019. T.LXI, № 4 (158). Р.283-288.  

Єжова О.О. До питання трактування понять педагогіки здоров’я. Рідна школа. 2017. №1-2 

(січень-лютий). С.23–26. 

Лобода Т.О., Радич К.М., Єжова О.О. Індивідуальна програма фізичної терапії пацієнта з 

важким гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи після стану клінічної 

смерті (клінічний випадок). Журнал клінічних та експериментальних досліджень. 2018. №2. 

С.207-214. 

Єжова О.О., Ольховик А. В., Мордвінова І. В. Кінезіотейпування у комплексній програмі 

фізичної терапії дітей із геміпарезом віком 5–7 років. Український журнал медицини, біології 

та спорту. 2018. Т.3, № 3(12). С.257-264. 

Бережна Т.І., Єжова О.О., Бєсєдіна А.А. Організація шкіл здоров'я в Україні: міжнародний 

досвід та вітчизняна практика. Рідна школа. 2018. №5-8. С.25-30. 

Єжова О.О., Щербак Б.І., Кравець В.П. Реабілітація хворих при шийному вертебральному 

синдромі з синдромом вегетативної дисфункції. Український медичний часопис. 2018. №6. 

С.47-48.  

Sytnyk O., Melekhovets O., Yezhova O., Voropaiev D. et all. Quality of life improvement in middle-

aged people with type 2 diabetes by means of physical therapy. Quality of life improvement in 

middle-aged people with type 2 diabetes by means of physical therapy. EUMJ. 2019. № 7(3). Р.267-

275. 

Єжова О.О. Здоров’я у системі життєвих цінностей  студентів. Рідна школа. 2020. №1. С.16-

20. 

Ситник О., Єжова О., Мелеховець О. Фізична терапія осіб зрілого віку з діабетом другого типу. 

Science and Education. 2020. Issue 3. С.47-57.  

Єжова О.О., Бріжатий О.В., Король С.А., Воропаєв Д.С., Ситник О.А., Бріжата І.А. 

Європейський досвід підготовки фізичних терапевтів: впровадження нових магістерських 

програм з фізичної терапії в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. 

Вип.5(136). С.53-57. 

Єжова О.О., Степаненко О.С., Буйвало В.П., Воропаєв Д.С., Ситник О.А., Король С.А. 

Адаптація шкали VISA-P для україномовних пацієнтів з пателлярною тендінопатією та її 

надійність. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2021. 

(2(54), С.120-125.  

Буйвало В.П., Єжова O.O., Краснюков A.A. Застосування терапевтичних вправ для корекції 

ковтання внаслідок мозкового інсульту. EUMJ. 2021. №9(2). С.129-137.  

 



3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): 

 

1. Єжова О., Тимрук-Скоропад К., Ціж Л., Ситник О. Терапевтичні вправи : навч. посіб. 

Житомир: Євро-Волинь, 2021. 152 с. Загальний обсяг – 6,85 авт.арк. Особистий внесок – 1,86 

авт.арк. 

2. Воропаєв Д.С., Єжова О.О. Основи фізичної реабілітації (загальна характеристика засобів 

фізичної реабілітаціїї) : навч. посіб. Суми: СумДУ, 2019. 72 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/75098/1/Voropaiev_Yezhova_Osnovy_Fiz_Reabilitacii.pdf (Дата 

звернення: 28.10.2021). Загальний обсяг – 3,11 авт.арк. Особистий внесок – 1,55 авт.арк. 

3. Єжова, О.О. Здоровий спосіб життя: навч. посіб. Суми : Університет. кн., 2019. 127 с. 

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування: 

 

1 Методичні вказівки щодо алгоритму формування формування кінезологічного 

діагнозу, визначення режиму рухової активності та видів і засобів кінезотерапії з дисциплін 

"Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату" 

та "Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях" / О. К. 

Мелеховець, О. В. Стеценко, Н. М. Стеценко, О.О.Єжова та ін. Суми : СумДУ, 2021. 45 с. 

2 Єжова О.О., Воропаєв Д.С. Фізіологія фізичних вправ: практикум. Суми: СумДУ, 2018. 

84 с. 

3 Єжова О.О., Щербак Б.І., Кравець В.П. Метод. вказівки до самостійної роботи з теми 

"Система багатофакторної експрес-діагностики функціональної підготовленості спортсменів 

під час поточного та оперативного лікарсько-педагогічного контролю" з дисц. "Фізична 

реабілітація та спортивна медицина". Суми : СумДУ, 2018. 27 с. 

4 Єжова О.О., Щербак Б.І., Кравець В.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з 

теми "Засоби відновлення та стимуляції в процесі оздоровчих і тренувальних занять спортом" 

із дисципліни "Фізична реабілітація та спортивна медицина". Суми : СумДУ, 2018. 90 с. 

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 

рад: 

 

1.Член спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України  

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 

 

1.Член редакційної колегії журналу «Acta Balneologica» (Польща, 2019), БД Web of Science  

2.Рецензент журналу «Wiadomości Lekarskie» (Польща), БД Scopus 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75098/1/Voropaiev_Yezhova_Osnovy_Fiz_Reabilitacii.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75098/1/Voropaiev_Yezhova_Osnovy_Fiz_Reabilitacii.pdf


3. Науковий керівник НДР другої половини дня «Теоретико-методичні засади професійної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в умовах медичних ВНЗ» 

№ держреєстрації 0116U005660 

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або 

у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 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 або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю):  

1. Член ГЕР за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (2019-2020 рр). Рішення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 серпня 2019 р. (протокол 

№ 9) 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 

 

1. Участь у міжнародному освітньому проєкті Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта – 

впровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) (2018-2022). №598938- EPP-

1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP Наказ СумДУ №0363-ІV від 24.09.2018 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

 

1 Радич К., Лобода Т., Єжова О. The physiotherapeutic means in a complex rehabilitation of 

people with posthypoxic encephalopathy. Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., м.Суми, 17-19 жовт. 2017 р. Суми, 2017. С.85-86. 

2 Єжова О.О. Теоретичні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я крізь 

призму моделей поведінки особливості. Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали 

ХІІ міжнар. наук.-практ.конф., м.Одеса, 13-14 вересн. 2018 р. Одеса, 2018. С.67-71. 

3 Sytnyk O., Voropaiev D., Olkhovik A., Yezhova O., Stepanenko O. Physiotherapy program 

improves the quality of life of people with obesity. Quality of Life in Interdisiplinary Approach: Book 

of Abstracts of World Scientific Congress. с.Kochcice, 22-24.11.2018. Czestochowa, Poland, 2018. 

Р.42. 

4 Єжова О.О., Ситник О.А., Абрамова С.Ф. Особливості фізичної терапії при діабеті 2 

типу, ускладненого ожирінням. Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та 

реабілітаційної медицини-2019: матеріали IV Всеукр. з’їзду фахівців із спортивної медицини 

та лікувальної фізкультури, м.Дніпро, 11-13 квітен. 2019 р. Дніпро, 2019. С.76-78. 

5 Yezhova O. Physical rehabilitation of athletes with patellar tendinopathy. Biomedical 

Perspectives II: abstract book оf International Scientific Conference of Students, Postgraduates and 

Young Scientists, с.Sumy, October 20-22, 2020. Sumy, 2020. Р.122.  

6 Єжова О.О., Ситник О.А., Степаненко О.С., Бабенко Я.А. Фізичні вправи у програмах 

фізичної реабілітації спортсменів з пателлярною тендінопатією. Адаптаційні можливості 

дітей та молоді: зб. наук. праць ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 10–11 вересн. 2020 

р. Одеса, 2020. С.71-75. 

7 Єжова О.О. Психолого-педагогічні засади промоції здоров'я підлітків. Актуальні 

питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та 



підлітків: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч. м. Харків, 17-18 грудн. 2020 р. Харків, 

2020. С.98-99. http://journal.iozdp.org.ua/index.php/ua/article/view/69/59 (Дата звернення: 

28.10.2021) 

8 Степаненко О.С., Єжова О.О. Застосування візуальних методів у діагностиці 

тендінопатій спортсменів. Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія: 

зб.статей ХІІІ міжнарод.наук.конф, м.Харків, 26-27 листоп. 2020 р., Харків-Торунь, 2020. 

С.210-214. 

9 Yezhova O., SytnykO., Voropaiev D., Buivalo V. Application of interdisciplinary approach 

in preparation of future medical specialists for health promotion. Wiadomości Lekarskie. 

2021.Vol.LXXIV. Issue 5. Р.1283-1284. 

10 Demikhov A., Orlovskiy V., Demikhova N., Rudenko T., Yezhova O. Evaluation of left 

ventricle dysfunction and endothelin-1 level in arterial hypertension of renal genesis under influence 

of therapy. Atherosclerosis. 2021.Vol. 331. P. E 64. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.06.183 

 

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: 

 

Дисципліна за вибором «Фізична реабілітація, спортивна медицина» для студентів 

спеціальності Медицина, групи 2021/2022 н.р. – Мц.м-817, 840, 820, 839, 830, 841, 843, 813, 

816, загальна кількість годин – 270. За 2020/2021 – загальна кількість годин – 320 годин 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 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, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); 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: 

 

1. Радич К. (2017) – 1 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Довідка №60/0362 від 21.06.2019 

2. Радич К. (2019) – 1 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Протокол засідання підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт від «22» січня 2019 р. 

3. Іллєнко К.Ф. (2019) – 3 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 

Протокол засідання підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт від «22» січня 2019 р. 

http://journal.iozdp.org.ua/index.php/ua/article/view/69/59


19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях: 

1. ГО "Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів" сертифікат №СМ-004 

 

 


