
 

КЗВО «Рівненська медична академія» 

кафедра 

«Фізична терапія, ерготерапія» 

2020-2021 навчальний рік 

 
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ 

 

1.1. Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри  з 

науковими ступенями 

Кількісний склад 
науково- педагогічних 
працівників кафедри 

з них: 
кандидат наук, 

доктор філософії 
% 

доктор наук 
% 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
11 (100%) 7 (63,6%) 2 (18,2%) 

за сумісництвом 
2 1 - 

 

1.2. Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які 

працюють за  основним місцем роботи та за сумісництвом, за 

посадами 
Кількісний склад 

науково-
педагогічних 
працівників 

кафедри 

з них: 

професор доцент 
старший 
викладач 

асистент лаборант 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
 2 4  3  

які працюють за сумісництвом 
  2 4   

 

1.3. Інформація про науково-педагогічних працівників, яким у 

звітному році присуджено науковий ступінь доктора/кандидата наук 

або присвоєно вчене звання професора/доцента 
 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

З них: 
професор доцент кандидат наук доктор наук 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Примачок 
Людмила 
Леонтіївна 

   
Доктор 

психологічних 
наук 

за сумісництвом 
     

 



 

 
 

1.4. Виконання дисертаційних робіт викладачами кафедри 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали Посада Науково-

педагогічний 

стаж 

Рік затвердження 

теми 

дисертаційної 

роботи 

     

     

 

1.5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри, у тому числі стажування в закордонних закладах вищої освіти 

або наукових установах (курси і стажування) 
 

ПІБ 

 

Посада, 

науковий 

ступінь 

 

Дата та 

термін 

Сертифікат 

(свідоцтво) 

Назва  країни 

і установи 

Примачок 

Л.Л. 

професор 

кафедри, 

доктор 

психологічних 

наук 

01.02 – 

25.02.2021 р. 

90 год. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

№ 018-2948/21  

від 25 лютого 

2021 р. 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

Спеціальність 

073 

«Менеджмент», 

програма 

«Управління 

навчальним 

закладом» 

Україна,  

м. Рівне,  

ІПО НУВГП 

 

Щербатий 

А.А. 

доцент 

кафедри, 

кандидат 

медичних наук  

 

 (з 24.05 до 

04.06. 21р.) 

0,5 міс. 

Посвідчення до 

диплому  

УВ № 967084 

Львівський 

національний 

медичний 

університет 

імені Данила 

Галицького. 

Факультет 

післядиплом 

ної освіти 



 

Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри, 

кандидат 

медичних наук  
 

01- 15 квітня 

2021р 

 

Посвідчення    

№ 5069 

від 15 квітня 

2021р. 

ТУ 

«Міжнародна 

класифікація 

функціонування

Обмеження 

життєдіяльності 

та здоров'я: 

теоретичні 

аспекти та 

практичне 

застосування» 

м. Київ 

 

Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри, 

кандидат 

медичних наук  
 

28 квітня 

2021 р. 

Сертифікат 

Тематичне 

навчання на 

фаховому 

семінарі з 

оволодіння 

практичними 

навичками 

«Грижа 

міжхребцевого 

диска: що 

робити з 

пацієнтом? 

Алгоритм дій та 

вибір терапії» 

м. Київ 

Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри, 

кандидат 

медичних наук  
 

30 квітня 

2021 р. 

Сертифікат  

02 – 05555  

від 30.04.2021 р. 

Міждисципліна

рний тренінг з 

оволодіння 

практичними 

навичками « 

Психосоматичн

а практика : 

Неврологія» 

м. Київ 

Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри, 

кандидат 

12 травня 

2021 р. 

Сертифікат 

Тематичне 

навчання на 

м. Київ 



 

медичних наук  
 

фаховому 

семінарі з 

оволодіння 

практичними 

навичками « 

Дискогенні 

захворювання 

поперекового 

відділу 

хребта:діалог 

клініциста та 

фахівця з МРТ» 

     

 

1.6.  Аналіз стану виконання навчального навантаження кафедрою. 

Стан виконання навчального навантаження у 2020-2021 

навчальному році 
Види навчальної 

роботи 
Заплановано Фактично виконано 

Читання лекцій   
Проведення 
практичних/семінарських 
занять 

  

Проведення лабораторних 
занять 

  

Проведення занять за 
індивідуальним 
навчальним планом 

  

Проведення консультацій з 

навчальних дисциплін 

упродовж семестру 

  

Проведення 
екзаменаційних 
консультацій 

  

Керівництво навчальною і 
виробничою практикою 

  

Проведення атестації у 
формі екзаменів 
 

  

Всього:   

 



 

1.7. Виконання методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік 
 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ініціали 

Корекція та 

розробка 

екзам. 

білетів і 

питань диф. 

зал. 

Оновлення 

лекційного 

матеріалу 

Перегляд та 

корекція 

робочих 

програм, 

силабусів 

Складено і введено в 

освітній процес Розробка 

тестових 

завдань 

Крок Б 

Створення 

навч. 

посібників 

(підготовка 

до друку) 

Методичні вказівки 

Практичних 
занять 

Лекційних 
занять 

Самостійних 
робіт 

Кількість  

1. Примачок Л.Л. 5 5 5      

2. Щербатий А.А. 7 7 7      

3. Прокопчук В.Ю. 6 6 6      

4. Копаниця О.М. 4 4 4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Видавнича діяльність (поіменно) 

 
№ 

п/п 

Автори 

(прізвище, 

ініціали) 

Повна назва 

видання 

Вид видання 

(навчальний 

посібник, 

підручник, 

навчально-

методичний 

посібник, довідник, 

словник, методичні 

вказівки, методичні 

рекомендації, 

видання на 

електронних носіях, 

інші видання) 

Назва грифу 

(МОЗ, МОН, 

ЦМК МОЗ) та 

дата і номер 

листа надання 

грифу 

Рік видання, 

мова (укр, 

рос, англ.) 

Вид друку 

(типографськи, 

ризограф, 

тощо) 

Обсяг  

(друкованих 

аркушів) 

Джерело 

фінансува

ння та 

тираж 

1. Примачок 

Л.Л. 

Теоретико-

методологічні 

основи 

професійного 

ставлення 

фахівця з 

фізичної 

реабілітації 

Монографія  2020 р., 

укр. мова 

Типограф

ський 

друк 

Ум. 

друк. 

арк. 

30.00 

Власні 

кошти 

автора. 

Тираж 

1000 пр. 

2.  Примачок 

Л.Л. 

Соціально-

психологічні 

проблеми 

психології 

становлення 

майбутнього 

фахівця 

Колективна 

монографія 

 2020 р., 

укр. мова 

Типограф

ський 

друк 

Ум. 

друк. 

арк. 

20.23 

Власні 

кошти 

авторів. 

Тираж 

300 пр. 



 

3. Павелків 

Р.В., 

Харченко 

Є.М. 

Геронтопсихо

логія: медико-

біологічні та 

соціально-

психологічні 

аспекти 

старіння 

Монографія  2020 р., 

укр. мова 

Типограф

ський 

друк 

Ум. 

друк. 

арк.  

Власні 

кошти 

авторів. 

Тираж  

пр. 

 

1.9. Назвати важливі питання, які розглядалися на засіданнях кафедри  

Назвати важливі питання, які розглядалися на засіданнях кафедри( підготовка до ліцензування, акредитації, 

перегляду ОПП тощо). Звернути увагу на обговорення кафедрою ухвал вченої ради академії, факультету. 

 

 

ІІ. Виконання науково-дослідної роботи 
1.1. Участь викладачів кафедри у з”їздах, конгресах, пленумах, конференціях, семінарах та симпозіумах  

(в т.ч. включених в реєстр заходів МОЗ та НАМН України). 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище,  

ініціали 

Посада 

 

Науковий 

ступінь 

Рівень заходів: 

міжнародний, 

національний, 

регіональний 

Країна, 

місто 

Дата 

проведення 

 

 

Вид участі 

доповідь 

(к-сть) 

 

тези 

(к-сть) 

 

вільний 

слухач 

(к-сть) 

1. Харченко 

Є.М. 

професор 

кафедри 

доктор 

медичних 

наук 

VI Міжнародна 

науково-

практична 

конференція  

«Сучасні 

проблеми 

германського 

Україна, 

М. Рівне 

15 лютого 

2021 року 

 подано 

тези до 

друку 

 



 

та романського 

мовознавства» 

 

2. Харченко 

Є.М. 

професор 

кафедри 

доктор 

медичних 

наук 

Участь у ХІІІ 

Міжнародній 

наук-пр конф 

«Актуальні 

проблеми 

психології 

особистості та 

міжособистісни

х взаємин»  

Україна, 

М. Рівне 

23 квітня  

2021 року  

 

 подано 

тези до 

друку 

 

3. Примачок 

Л.Л. 

професор 

кафедри 

доктор 

психологічних 

наук 

ІІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

студентів та 

обдарованої 

молоді 

«Новини 

науки: 

дослідження, 

наукові 

відкриття, 

інноваційні 

технології» 

Україна, 

М. Рівне 

15-16 квітня 

2021 року 

 

 1  

4. Примачок 

Л.Л. 

професор 

кафедри 

доктор 

психологічних 

Всеукраїнська 

науково-

Україна, 

М. Рівне 

13-14  

травня  

 1  



 

наук практична 

конференція з 

міжнародною 

участю 

“Актуальні 

питання 

клініки, 

діагностики, 

лікування на 

різних рівнях 

надання 

медичної 

допомоги” 

2021 року 

 

5. Примачок 

Л.Л. 

професор 

кафедри 

доктор 

психологічних 

наук 

Всеукраїнська 

практична  

он-лайн 

конференція 

«Дистанційна 

освіта: 

можливості, 

структура, 

засоби та 

інструменти» 

Україна, 

м. Рівне 

05-06 

червня  

2021 року 

  1 

6. Примачок 

Л.Л. 

професор 

кафедри 

доктор 

психологічних 

наук 

Онлайн-

семінар 

«Конфлікти та 

способи їх 

вирішення» 

Україна, 

 м. Київ 

28 квітня 

2021 р. 
  1 



 

7. Примачок 

Л.Л. 

професор 

кафедри 

доктор 

психологічних 

наук 

Онлайн-

семінар 

«Спілкування 

про важку 

хворобу та 

смерть» 

Україна, 

 м. Київ 

30 квітня 

2021 р. 
  1 

8. Щербатий 

А.А. 
доцент 

кафедри  

 

кандидат 

медичних 

наук 

Конференції із 

міжнародною 

участю  

Україна, 

м. Київ 

25.02.21 р. 2  1 

9. Щербатий 

А.А. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

Національна Україна, 

м. Рівне 

10 – 11. 

02.2021 р. 
  1 

10. Щербатий 

А.А. 
доцент 

кафедри  

 

кандидат 

медичних 

наук 

Конференції із 

міжнародною 

участю 

Україна, 

м. Київ 

21.05.21 р.   1 

11. Щербатий 

А.А. 
доцент 

кафедри  

 

кандидат 

медичних 

наук 

Конференції із 

міжнародною 

участю 

Україна, 

м. Київ 

22-23.05.21 

р. 
  1 

12. Щербатий 

А.А. 
доцент 

кафедри  

 

кандидат 

медичних 

наук 

Конференції із 

міжнародною 

участю 

Україна, 

м. Київ 

05 – 06.06. 

21 р. 
  1 

13. Щербатий 

А.А. 
доцент 

кафедри  

 

кандидат 

медичних 

наук 

Конференції із 

міжнародною 

участю 

Україна, 

м. Київ 

11.06.21р.   1 

14. Щербатий 

А.А. 
доцент 

кафедри  

 

кандидат 

медичних 

наук 

Конференції із 

міжнародною 

участю 

Україна, 

м. Київ 

19 – 

20.06.21р. 
  1 



 

15. Прокопчук 

В.Ю. 

доцент 

кафедри 

канд. пед. 

наук 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

питання 

COVID - 19» 

Україна,  

м. Рівне 

18-19 

лютого 

2021 р. 

  1 

16. Прокопчук 

В.Ю. 

доцент 

кафедри 

канд. пед. 

наук 

ІІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція  з 

міжнародною 

участю 

«Трансформаці

йні процеси в 

підготовці 

сучасного 

медичного та 

фармацевтично

го працівника» 

Україна,  

м. Рівне 

17 березня 

2021 р. 

  1 

17. Прокопчук 

В.Ю. 

доцент 

кафедри 

канд. пед. 

наук 

ІІ Всеукраїнсь-

ка науково-

практична 

конференція 

студентів та 

обдарованої 

молоді «Нови-

Україна,  

м. Рівне 

15-16 ківтня 

2021 р. 

2 4  



 

ни науки: дос-

лідження, нау-

кові відкриття, 

інноваційні те-

хнології». 

18. Прокопчук 

В.Ю. 

доцент 

кафедри 

канд. пед. 

наук 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція з 

міжнародною 

участю 

“Актуальні 

питання 

клініки, 

діагностики, 

лікування на 

різних рівнях 

надання 

медичної 

допомоги” 

Україна, 

 м. Рівне 

13-14 

травня 2021 

р. 

 1 1 

19. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

VII  

Міжнародна 

науково – 

практична 

конференція « 

PRIORITETY 

DIRECTIONS 

OF SCIENCE 

Україна,  

м. Київ 

Березень 

2021 р. 

  1 



 

AND 

TECHNOLOG

Y 

DEVELOPMEN

T» 

20. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

Науково – 

практична 

конференція із 

міжнародною 

участю 

«Сучасні 

стратегії до 

діагностики та 

лікування 

неврологічних і 

психічних 

захворювань» 

Україна,  

м. 

Тернопіль 

25-26 

березня 

2021 р. 

  1 

21. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

Науково – 

практична 

конференція із 

міжнародною 

участю « 

Досягнення в 

неврології 

ADVANCES IN 

NEUROLOGY» 

Україна,  

м. Київ 

8-10 квітня 

2021 р. 

  1 

22. Копаниця доцент кандидат III Науково Україна,  16 -17    1 



 

О.М. кафедри медичних 

наук 

практична 

конференція з 

міжнародною 

участю  « 

Психосоматичн

а медицина: 

наука та 

практика» 

м. Київ квітня  

2021 р. 

 

23. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

XXII 

Міжнародна 

науково – 

практична 

конференція « 

Мультимодаль

ні механізми 

профілактики. 

Патогенезу і 

терапії 

цереброваскуля

рних і серцево 

– судинних 

захворювань» 

Україна,  

м. Київ 

21 -23 

квітня 2021 

 

  1 

24. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

Науково – 

практична 

конференція « 

Лікування 

COVID 19 

Результати 

досліджень та 

Україна,  

м. Київ 

5 травня 

2021 р. 

 

  1 



 

практичні 

рекомендації» 

25. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

Науково – 

практична on –

line 

конференція з 

міжнародною 

участю « 

Якість 

медичних 

послуг в сфері 

психічного 

здоров'я» 

Україна,  

м. Харків 

20 -21 

травня 

2021р 

 

  1 

26. Копаниця 

О.М. 

доцент 

кафедри 

кандидат 

медичних 

наук 

Науково – 

практична 

конференція 

молодих 

вчених за 

участю 

міжнародних 

спеціалістів « 

Наукові 

дослідження та 

інновації  в 

медицині:актуа

льні питання, 

відкриття і 

досягнення» 

Україна,  

м. Київ 

21 травня 

2021р 

 

  1 

          



 

 

2.2. Надруковані статті, тези  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали 

автора(ів) 

Назва статті, тез Повна назва збірки, журналу Рік видання Стор. 

1. Nataliia Mykhalchuk, 

Yurii Pelekh, Yevhen 

Kharchenko, Eduard 

Ivashkevych, Ernest 

Ivashkevych, 

Lyudmyla 

Prymachok, Nataliia 

Hupavtseva, Walery 

Zukow  

 The empirical research of the 

professional reliability of 550 

doctors during the COVID-19 

pandemic in Ukraine (March-June, 

2020) 

Balneo Research Jour-

nal.2020.368. Vol.11, No.3, Sep-

tember 2020. p.: 393–404. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12680/balne. 

Web of Science 

 

2020 р. p.: 393–

404. 

2. Tabachnikov S., 

Mishyiev V., 

Kharchenko Yе., 

Osukhovskaya O., 

Grinevich E., 

Vasylyeva G., 

Chepurna A., Salden 

V. 

Psychotherapeutic and 

psychoprophylactic help to somatic 

patients who use psychoactive 

substances in the family medicine 

practice. 

Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология, Т. 

11, №1. С. 199–205. SCOPUS 

 

2020 р. С. 199–

205. 

3. Tabachnikov S., 

Osukhovskaya O., 

Vasylyeva G., 

Kharchenko Ye., 

Salden V.,  

Chepurna A. 

Psychoemotional Synergy Register 

of Non-Chemical Addiction and 

Tobacco Smoking in Young People 

Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология, Т. 11, 

№3. С. 578–582. SCOPUS 

 

2020 р. С. 578–

582. 

http://dx.doi.org/10.12680/balne


 

4. С.І. Табачніков,  

Є.М. Харченко,  

Е.З. Івашкевич, 

Н.О.Михальчук.   

The empirical research of the 

experience of reflection of future 

psychologists: theoretical and 

methodological background 

Науково-інформаційний віс-

ник Національної академії ви-

щої освіти України. – № 1-2 

(106–107), 2020. – С. 16–22. 

2020 р. С.16–22. 

5. С.І. Табачніков, 

Є.М. Харченко, 

Е.З. Івашкевич, 

Н.О.Михальчук. 

The empirical study of aspects of 

social intelligence of teachers 

Науково-інформаційний віс-

ник Національної академії ви-

щої освіти України. – № 1-2 

(106–107), 2020. – С. 26–32. 

2020 р. С.26–32. 

 

6. С.І. Табачніков,  

Є.М. Харченко, 
Н.О.Михальчук. 

Психокорекційна та психо-

профілактична допомога хворим 

із соматичною патологією 

внаслідок вживання 

психоактивних речовин в 

практиці сімейної медицини 

1. Науково-інформаційний 

вісник Національної академії 

вищої освіти України. – № 1-2 

(106–107), 2020. – С. 41–47. 

 

2020 р. С.41–47. 

7. I. Pinchuk, 

 S. Tabachnikov,  

Ye. Kharchenko,  

A. Chepurna, 

N.O.Mykhalchuck. 

Критерії діагностики та 

лікувальної допомоги соматично 

хворим, які вживають 

психоактивні речовини в 

практиці сімейної медицини 

Науково-інформаційний віс-

ник Національної академії ви-

щої освіти України. – № 1-2 

(106–107), 2020. – С. 47–54. 

 

2020 р. С.47–54. 

 

8. Табачніков С.І., 

Харченко Є.М., 
Осуховська О.С., 

Чепурна А.М., 

Салдень В.І., 

Михальчук Н.О. 

Освітня програма курсів 

інформації та стажування за 

темою «Первинна медична 

допомога в загальній практиці 

сімейної медицини пацієнтам, які 

вживають психоактивні 

речовини 

1. Вісник невідкладної і 

відновної медицини. Т. 20, № 

1, 2020. – С. 72–77. 

 

2020 р. 2. С.72–77. 

 

9. Михальчук Н.О., 

Харченко Є.М., 
Івашкевич Е.Е. 

Психосоматичні наслідки 

пандемії COVID-19 в Україні та 

світі 

1. Науково-інформаційний 

вісник Національної академії 

вищої освіти України. – № 1-2 

2020 р. 3. С.86–98. 



 

(110–111), 2020. – С. 86–98. 

10. Табачников С.И., 

Мишиев В.Д., 

Харченко Е.Н., 
Осуховская Е.С., 

Михальчук Н.А., 

Здорик И.Ф., 

Комплиенко И.А., 

Салдень В.И. 

Ранняя диагностика психических 

и поведенческих расстройств у 

детей и подростков, которые 

употребляют психоактивные 

вещества 

Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология, Т. 12, 

№1. С. 64–76. SCOPUS 

2021 р. С. 64–76 

11. Середа В.Г., 

Свиридова Н.К., 

Щербатий А.А. 

«Тактика лікування хронічного 

болю» 

 Науково – практична 

конференція з міжнародною 

участю «Неврологічні читання 

(X) пам′яті Д.І. Панченка 

2021  

12. Чуприна Г.М., 

Щербатий А.А. 

«Мігрень: ускладнення та 

перспективи тактики ведення 

хворих». 

Науково – практична 

конференція з міжнародною 

участю «Неврологічні читання 

(X) пам′яті Д.І. Панченка 

2021  

13. Прокопчук В.Ю. Особливості програми 

реабілітації пацієнтів з 

короновірусною 

пневмонією в умовах медичного 

закладу 

Всеукраїнська науково-

практична конференція із 

міжнародною участю 

«Актуальні питання клініки, 

діагностики, лікування на 

різних рівнях надання 

медичної допомоги».   

2021 року С.49-54 

 

 

 

 

 



 

2.3. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти  з підготовкою: 

 

№ п/п Прізвище, ініціали 

наукового керівника 

Прізвище, ініціали 

студента 

Тема Назва заходу 

1. Прокопчук В.Ю. Бабич Софія Прояви старіння шкіри 

залежно від етнічної 

приналежності 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології». 

2. Прокопчук В.Ю. Базилюк Ліна Фізична реабілітація для 

віл-позитивних осіб із 

застосуванням рухової 

активності 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології». 

3. Прокопчук В.Ю. Вантух Світлана Особливості застосування 

пілінгів  у міжсезонний 

період 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології». 

4. Прокопчук В.Ю. Вішка Марія Реабілітація пацієнтів з 

важкими формами акне 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 



 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології». 

5. Прокопчук В.Ю. Деркач Каріна Нетрадиційні методи 

діагностики та лікування 

при захворюваннях 

внутрішніх органів 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології». 

6. Прокопчук В.Ю. Мартинович Ольга Застосування засобів 

фізичної реабілітації при 

сколіотичній хворобі у 

дітей 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології» 

7. Примачок Л.Л. Струк Ольга Супервізія (професійна 

підтримка) персоналу, який 

здійснює психосоціальний 

та реабілітаційний супровід 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології» 

 



 

ІІІ. ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

3.1 Виконання обов’язків: 
 

№ 

п\п 

Виконання обов’язків Прізвище, ініціали викладачів 

1 Керівника проєктної групи/керівника 

групи забезпечення спеціальності 

(гаранта освітньої програми) 

 

2 Робота в спеціалізованих вчених радах 

із захисту дисертацій 

Харченко Є.М.: 

1. Член спеціалізованої вченої ради Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України.  

2. Член спеціалізованої вченої ради Державної установи«Науково-

дослідний інститут психіатрії» МОЗ України. 

3 Робота у складі вченої ради академії 

 

Примачок Л.Л. Член вченої ради академії 

5 Робота у складі галузевої експертної 

ради, експертної ради при НАЗЯВО 

 

 

6 Робота у складі методичної ради МОН 

 

 

7 Керівництво роботою лабораторії 

(навчальної, навчально-наукової, 

науково-дослідної) 

 

8 Керівництво роботою студентського 

наукового гуртка/студентською 

групою з науково- дослідної проблеми 

Керівники студентського наукового гуртка «Психологічна реабілітація»: 

Примачок Л.Л., Копаниця О.М. 

Керівники студентського наукового гуртка «Здоров’я»: Прокопчук В.Ю., 



 

Демчук К.М. 

 

 

3.2. Робота у складі організаційного комітету      

№п/п Прізвище, ініціали 

викладача 

Рівень заходу  

(міжнародний, всеукраїнський, 

регіональний / конференція, симпозіум, 

семінар, круглий стіл, тренінг, майстер- 

клас тощо)  

Наприклад: регіональний семінар або 

всеукраїнська конференція 

Назва  

1. Примачок Л.Л. Науково-практичний круглий стіл  До Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 

2. Прокопчук В.Ю. ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та 

обдарованої молоді  

«Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології» 

    

 

3.3. Виконання обов’язків куратора академічної групи студентів   ступеня вищої освіти 

«бакалавр» 

№п/п Прізвище, ініціали викладача Група 

1. Прокопчук В.Ю. ІV БАК С/С Б (11) 

   

   

 

 

3.4. Організація та проведення культурно-просвітницьких заходів  (бесід, творчих конкурсів, концертів та ін.) зі 

студентами академії 



 

№ п/п Прізвище, ініціали Дата проведення Назва заходу 

    

    

    

 

3.5. Організація і проведення спортивних заходів (змагань, олімпіад, конкурсів та ін.) 

№ п/п Прізвище, ініціали Дата проведення Назва заходу  

    

    

    

 

3.6. Участь у проведенні профорієнтаційної роботи 
№п/п Прізвище, ініціали Термін  виконання Зміст роботи 

    
    

 

 

3.7. Участь у підготовці та проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень учнів закладів середньої освіти (ЗНО) 

№ п/п Прізвище, ініціали Дата Зміст роботи 

    

    

    

 
 



 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ 

Охарактеризувати діяльність кафедри щодо: 

 

Оцінювання 

здобувачами вищої 

освіти роботи її 

науково-педагогічних 

працівників шляхом 

анкетування 

 

Обізнаності та дотримання 

норм академічної 

доброчесності учасниками 

освітнього процесу. 

Зазначити наявність чи 

відсутність випадків 

порушення норм 

академічної доброчесності 

 

Підтримки зв’язків з 

випускниками 

 

Стану трудової 

дисципліни учасників 

освітнього процесу 
(відвідування 
навчальних занять 
студентами) 

 

Вивчення та 

поширення      передового 

педагогічного досвіду 

(відвідування 

завідувачем кафедри 

та взаємовідвідування 

навчальних занять 

науково-педагогічними 

працівниками кафедри) 

 

 

 

V. Інша робота 

5.1. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали Назва установи, підприємств, 

організацій 

1. Примачок Л.Л. КЗ «Клеванська спеціальна школа № 1 І-

ІІІ ступенів» РОР 

2.  Прокопчук В.Ю. КЗ «Клеванська спеціальна школа № 1 І-

ІІІ ступенів» РОР 

3. Копаниця О.М. КЗ «Клеванська спеціальна школа № 1 І-

ІІІ ступенів» РОР 

4. Щербатий А.А. КЗ «Клеванська спеціальна школа № 1 І-



 

ІІІ ступенів» РОР 

5 Демчук К.М. КЗ «Клеванська спеціальна школа № 1 І-

ІІІ ступенів» РОР 

6 Чернієнко О.А. КЗ «Клеванська спеціальна школа № 1 І-

ІІІ ступенів» РОР 

 

5.2. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали Назва професійного об’єднання 

1. Харченко Є.М. З 2010 р. і по сьогодні – академік Відділення 

психології ГО «Міжнародної Академії освіти і 

науки», член президії цієї академії (протокол № 

2 Загальних зборів від 10 квітня 2017 р.) 

2. Харченко Є.М. З листопада 2010 р. і по сьогодні – академік 

Відділення медицини ВГО «Національна 

Академія наук вищої освіти України», член 

президії цієї академії, радник президента 

Академії (протокол № 2 Загальних зборів від 25 

листопада 2017 р.) 

3. Харченко Є.М. З 25 вересня 1996 р. і по сьогодні – член 

Товариства психологів України (членський 

квиток № 177, видано Президією Товариства 

психологів України) 

4. Харченко Є.М. З 1993 р. і по сьогодні – член Асоціації психоло-

гів та психотерапевтів України 

5. Щербатий А.А. Громадська організація «Всеукраїнська 

асоціація по неврології та 

рефлексотерапії» 

   

 

5.3. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ініціали 

Установа, посада Термін 

працевлаштування 

1. Харченко 

Є.М. 

Назва установи: 

Державна установа 

«Науково-дослідний 

інститут психіатрії» 

МОЗ України 

Підпорядкованість: МОЗ 

України 

Посада: завідувач 

відділу психосоматичної 

медицини та 

Дата прийому 18.05.2000  

Дата звільнення (Досі 

працюю) 

 



 

психотерапії  

ЄДРПОУ 04803492 

Адреса установи  

Місто Київ 

Країна Україна 

Поштовий індекс 04080 

Вулиця, будинок вул. 

Кирилівська, 103 

Робочий телефон  

(044) 4685215 

2.  Щербатий 

А.А. 

Комунальне 

підприємство 

«Рівненський 

обласний центр 

психічного 

здоров’я 

населення» 

Рівненської 

обласної ради, 

лікар - 

невропатолог 

Дата прийому: 

18.11.2003 р. 

Дата звільнення (Досі 

працюю) 

 

    

 


