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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. 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. Tom LXI, 1(155). 

Р.11-16. 

2. Sytnyk O., Melekhovets O., Yezhova O. et all. Quality of life improvement in middle-aged people 

with type 2 diabetes by means of physical therapy. EUMJ. 2019. № 7(3). Р. 267-275. 

3. 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. 

4. Sytnyk О., Yezhova O., Melekhovets O. Physical Therapy of Middle-Aged People With Type 2 

Diabetes. Science and Education. 2020. Issue 3. Р. 47-57.  

5. Yezhova O., Sytnyk O., Voropaiev D., Buivalo V. Application of interdisciplinary approach in 

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

LXXIV. ISSUE 5. MAY 2021. P. 1283-1284. 

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

Європейський досвід підготовки фізичних терапевтів: впровадження нових магістерських 

програм з фізичної терапії в Україні. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. 

Науковий часопис. Київ. Серія: 15. Вип. 5.(136)21. 2021. С. 53-57 

 

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): 

 

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

2021. 152 с. Загальний обсяг – 6,85 авт.арк. Особистий внесок – 1,86 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. Мелеховець О. К., Стеценко О. В., Стеценко Н. М. та ін. 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. Суми : СумДУ, 2021. 45 с. - URL:  

http://libserver.ssu.localnet/library/docs/rio/2021/m4998. pdf 

2. Ситник О.А. Практикум з медико-біологічних основ фізичної культури з кредиту біологія : 

методичні розробки. Суми : СумДУ, 2017. 32 с. 

3. Ситник О.А., Вайн А.А Практикум з основ науково-дослідної роботи у фізичній терапії. 

Суми : СумДУ, 2017. 45 с. 

4. Вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт: методичні розробки укл. О.А. Ситник, О.О. 

Єжова. Суми : СумДУ, 2018. 28 с. 

5. Ситник О.А. Основи фізіології : навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія», 2018. 92 с. 

 

http://eumj.med.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/43#author-1
http://eumj.med.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/43#author-2
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http://libserver.ssu.localnet/library/docs/rio/2021/m4998.%20pdf2
http://libserver.ssu.localnet/library/docs/rio/2021/m4998.%20pdf2


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

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 

 

Участь у програмі ЄС Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження 

магістерських програм в Україні» (2018-2022 рр.). №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. Ситник О.А. Напрямки підготовки фізичного реабілітолога в медичних вузах. Молода 

спортивна наука України: матеріали XXI наук. конф. – Львів : вид. дім. «Панорама», 

2017. С. 99. 

2. Вихристюк Б.І., Ситник О.А. Особливості фізичної терапії грудного остеохондрозу в 

зрілому віці. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: зб. тез доп V 

міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вч. Т. 1. Суми : СумДУ, 2017. С. 503. 

3. Віченко Т.В., Ситник О.А. Сучасні технології аквафітнесу для дітей дошкільного віку. 

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: зб. тез доп V міжнар. наук.-

практ. конф. студ. та молод. вч. Т. 1. Суми : СумДУ, 2017. – С. 507. 

4. Ситник О.А. Горбачов С.С. Фізична терапія хворих зрілого віку на поперековий 

остеохондроз. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: зб. тез доп V 

міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вч. Т. 1. Суми : СумДУ, 2017. С. 504. 

5. Соколова І.І., Ситник О.А. Вплив фізичної терапії на показники функціонального стану 

опорно-рухового апарату при шийному остеохондрозі хребта в осіб зрілого віку. 

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: зб. тез доп V міжнар. наук.-

практ. конф. студ. та молод. вч. Т. 1. Суми : СумДУ, 2017. С. 512.  

6. Ситник О.А., Малеганова А.А. Фізіотерапевтичні методи в лікуванні шийного 

остеохондрозу. Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-пр. конф. 

Суми : СумДУ, 2017. С. 106. 

7. Ситник О.А., Степаненко О.С. Практична підготовка фізіотерапевтів в медичних ВНЗ 

Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Суми : СумДУ, 

2017. С. 168. 

8. Ситник О.А., Єжова О.О., Осадчий А., Стеценко М. Фізіотерапевтичні програми при 

ожирінні різного генезу. Рекреація, фізична терапія, туризм: досвід, проблеми, 

перспективи : матеріали всеукр. наук.-пр. конф. з міжнар. уч. Херсон, 2018. С. 136-141. 

9. Ситник О., Осадчий А., Стеценко М. Фізична терапія хворих на ожиріння і цукровий 

діабет ІІ типу. Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ міжнар. наук.-

пр. конф. (Одеса 13-14 вересня 2018 р.). Одеса. Ч.2. С.202-205. 

10. Stetsenko M., Osadchiy A., Sytnyk O., Yezhova O. Physiotherapy program for obesity with 

ii degree diabetes Topical issues of theoretical and clinical medicine: abstract book of 

International scientific and practical conference of students, postgraduates and young 

scientists. (Sumy, October 17-19, 2018). Sumy : Sumy State University, 2018. P.130. 

11. 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 World Scientific Congress (Kochcice, 22-24.11.2018), Poland: 

Published by PPHU Projack, Czestochowa. P.42. 

12. 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 сп. мед. та ЛФК. 

(Дніпро, квітень 11-13,2019). Дніпро, 2019. С. 76-78. 



13. Осадчий А. Ю., Ситник О.А. Фізіотерапевтична програма при ожирінні з діабетом 2 

типу. Перший крок у науку : матеріали Х студ. конф., (Суми, 24 лютого 2019). Суми : 

СумДУ, 2019. С. 28-29.  

14. Osadchyi A.Y., Sytnyk O.A. Physical therapy for diabetes of 2 type difficult by obesity. 

Biomedical Perspectives: Abstract book of International Scientific and Practical Conference 

of Students, Postgraduates and Young Scientists. (Sumy, October 16-18, 2019). Sumy : Sumy 

State University, 2019. P. 153.  

15. Tarasenko V., Sytnyk O. The means of physical rehabilitation in depression // Biomedical 

Perspectives: Abstract book of International Scientific and Practical Conference of Students, 

Postgraduates and Young Scientists. (Sumy, October 16-18, 2019). Sumy : Sumy State 

University, 2019. P154. 

16. Rudik A., Sytnyk O. Physical therapy for atherosclerotic cardiovascular disease at recovery 

stage. Current and emerging diseases. Maltepe university international student congress. 

(Istanbul, May 16-17, 2019). Istanbul. Turkey, 2019. P. 83-84.  

17. Sizonenko I., Sytnyk O. Physical therapy program for athletes-footballers with injury the 

cruciate ligament Current and emerging diseases. Maltepe university international student 

congress. (Istanbul, May 16-17, 2019). Istanbul. Turkey, 2019. P. 64-65. 

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

фізичної реабілітації спортсменів з пателлярною тендінопатією. Адаптаційні 

можливості дітей та молоді : зб. наук. пр. ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 100-річчю з дня заснування кафедри біології і охорони здоров’я (Одеса, 

10–11 вересня 2020 року, Ч. 2). С. 71-75. 

19. Ситник О.А., Єжова О.О., Грибініченко А.М., Петренко Н.В. Реалізація програми 

фізичної терапії для осіб з діабетом 2 типу. Перспективи розвитку медичної та 

фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали всеукр. 

наук.-практич. конф. з міжнар. уч. Тернопіль : ТНМУ, 2021. С. 72-73. 

 

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: 

 

Осадчий Артем, Стеценко Марина – призери І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з фізичної терапії, ерготерапії (2018). Тема конкурсної роботи: 

«Фізіотерапевтична програма при ожирінні з діабетом ІІ ступеню» (Протокол засідання 



підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт від «22» січня 2019  р.) 

Бружинська Анастасія - призер І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з фізичної терапії, ерготерапії (2020). Тема конкурсної роботи: «Особливості фізичної 

терапії після ендопротезування колінного суглобу». (Протокол засідання підкомісії при 

проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт від «11» 

січня 2021  р.) 

Добросмислова Дарина Соколова Ірина – призер І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з фізичної терапії, ерготерапії (2020). Тема конкурсної роботи: 

«Фізична терапія у післяіммобілізаційному періоді у пацієнтів похилого віку після 

остеопоротичного перелома проксимального відділу стегнової кістки». (Протокол засідання 

підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт від «11» січня 2021  р.) 

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою 

(протокол № 1 засідання кафедри ФТЕСМ від 27 серпня 2021 р.) 

 

15) 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 III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня): 

 

Голова журі конкурсу “Мала академія наук України” у 2019 (Наказ № 0112 - I від 

11.02.2019), 2020 (Наказ № 0142 - I від 11.02.2020) і 2021 р.р. ІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, секція «Валеологія» (Наказ № 0103 - VI від 

16.03.2021) 

 

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

об’єднаннях: 

 

ГО Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів №СМ-001 


