
Воропаєв Дмитро Сергійович 

 

Атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії та 

спортивної медицини (№ 004334 від 26 лютого 2020 р.) 

 

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

фізичної реабілітації). Навчальний посібник. Суми: СумДУ, 2019. URL: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098. (Дата звернення: 28.10.2021). Загальний 

обсяг – 3,11 авт.арк. Особистий внесок – 1,55 авт.арк. 

 

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. Єжова О.О., Воропаєв Д.С. Фізіологія фізичних вправ: практикум: для студ. спец. 227 

«Фізична терапія, ерготерапія». Суми : СумДУ, 2018. URL: 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/m4403.pdf.  

2. Реабілітаційний масаж [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. С. Степаненко, А. В. 

Ольховик, С. А. Король, Д. С. Воропаєв. Суми : СумДУ, 2021. 152 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83033 

3. 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" [Електронний 

ресурс] : для студ. спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" денної форми навчання / О. К. 

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

4. Електронний курс із дисципліни «Основи фізичної терапії, ерготерапії» розміщено на 

навчальній платформі MIX: https://mix.sumdu.edu.ua/study/course/9736 

 

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 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. 

2. Sytnyk O., Olkhovik A., Yezhova O., Voropaiev D. Physiotherapy program improves the quality 

of life of people with obesity Book of Abstracts World Scientific Congress „Quality of Life in 

Interdisiplinary Approach” (Kochcice, Poland, 22-24.11.2018) Published by PPHU Projack, 

Czestochowa, Poland, p.42. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83033


3. Микитенко В.О. Особливості вегетативного забезпечення серцево-судинної діяльності 

спортсменів Перший крок у науку : матеріали ІX студентської конференції (м. Суми, 25 лютого 

2018 р.). Суми : СумДУ, 2018. С. 26. 

4. Ткаченко Л.О. Основні методичні підходи під час проведення аквааеробіки для вагітних 

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Суми, 20–21 квітня 2017 

року). Суми : Сумський державний університет, 2017. С. 512. 

5. Пода В.В. Аквааеробіка як засіб комплексної корекції метаболічного синдрому Актуальні 

питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Суми, 20–21 квітня 2017 року). Суми 

: Сумський державний університет, 2017. С. 510. 

 

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

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

 

1. «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для студентів спеціальності Медицина. У 

2021/2022 н.р. МЦ.м – 833, МЦ.м – 832, МЦ.м – 831, МЦ.м. – 830, МЦ.м. – 834, МЦ.м. – 838, 

МЦ.м. - 839, МЦ.м. – 841, МЦ.м. – 842 – кількість годин 280 

 

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. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт : спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», Бардаков Максим 

Олександрович (Протокол засідання підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт від «22» січня 2019  р.) 

 

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

об’єднаннях: 

1. ГО «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів» Сертифікат №СМ-006 

 

 


