
Довідка 

про діяльність наукової школи 

 

1. Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор 

Лянной Юрій Олегович. 

 

2. Напрям наукових досліджень: теорія і практика проблем здоров’я, 

фізичної реабілітації (фізичної терапії) та спеціальної освіти у контексті 

професійної підготовки фахівців. 

 

3. Досліджувані проблеми. 

Наукова школа професора Ю. О. Лянного досліджує проблеми: 

професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих 

навчальних закладах; валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації у вищому навчальному педагогічному закладі; корекції рухових 

порушень школярів з вадами слуху засобами адаптивної фізичної культури; 

корекції рухової сфери молодших школярів з наслідками ДЦП засобами 

нетрадиційних технологій; розвитку функціональних можливостей рук у дітей 

5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу; корекції 

фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами арт-педагогіки; 

відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж 

передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації; фізичної реабілітації 

дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний 

бронхіт; методики фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями функцій опорно-рухового апарату; професійної підготовки 

інструкторів туристичного супроводу у вищих навчальних закладах; розвитку 

професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії 

у процесі виробничої практики; формування готовності майбутніх бакалаврів з 

фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих 

технологій у професійній діяльності; розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної 

підготовки. 

Продовжується робота над проблемами: акме-культурологічних засад 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання 

та спорту; теоретико-методологічних основ фізичної терапії осіб із тяжкими 

порушеннями зору та сліпотою у санаторно-курортних умовах; професійної 

підготовки майбутніх вчителів-логопедів в університетах; професійної 

підготовки фахівців з фізичної терапії в університетах Данії; застосування 

інноваційних технологій тренувального процесу у професійних жіночих клубах 

з хокею на траві. 

 

4. Головні здобутки наукової школи. 

Керівник наукової школи є автором близько 200 наукових та навчально-

методичних праць, серед них монографія «Професійна підготовка майбутніх 

магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-



методичний аспект» (2016), 2 навчальних посібники з Грифом МОН України – 

«Основи фізичної реабілітації» (2008) та «Реабілітація і спорт інвалідів» (2008). 

У межах наукової школи успішно захищено 12 кандидатських дисертацій, 

отримано 4 патенти на корисну модуль, 4 свідоцтва авторського права, 

розроблено авторські інноваційні методики (експериментальну методику 

корекції фонетико-фонематичного недорозвиненого мовлення дітей 

дошкільного віку засобами арт педагогіки; авторську методику оздоровчо-

корекційної гімнастики «Богатир» для дітей дошкільного віку з порушеннями 

функцій опорно-рухового апарату), які представлено в навчально-методичних 

посібниках; проведено наукові дослідження у напрямах з фізичної реабілітації 

спортсменів високого класу, санаторно-курортної реабілітації, інноваційних 

корекційної-розвивальних арт-технологій та ерготерапії, реабілітації осіб з 

обмеженими можливостями. 

 

5. Перелік підготовлених у науковій школі докторів і кандидатів наук 

(із місця роботи і посади на даний час). 

Керівник наукової школи захистив докторську дисертацію на здобуття 

науково ступеня доктора педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, захист відбувся у 2017 р. у НПУ імені М. П. Драгоманова 

(м. Київ), тема: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах», 

працює на посаді ректора, по сумісництву професора кафедри здоров’я, 

фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії; 

Підготував 12 кандидатів наук, з них 10 педагогічних наук (13.00.04 

«Теорія і методика професійної освіти», 13.00.03 «Корекційна педагогіка») і 2 з 

фізичного вихованні і спорту (24.00.03 «Фізична реабілітація»): 

1) Міхеєнко Олександр Іванович, на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

захист відбувся у 2004 р. у ПУДПУ імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), тема: 

«Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому 

навчальному педагогічному закладі», працює на посаді професора кафедри 

здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, у 2014 р. закінчив 

докторантуру, у 2016 р. у Тернопільському НПУ імені Володимира Гнатюка 

захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи 

професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування 

здоров’язміцнювальних технологій»; 

2) Колишкін Олександр Володимирович, на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, захист відбувся 

у 2004 р. у ПУДПУ імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), тема «Корекція рухових 

порушень школярів з вадами слуху засобами адаптивної фізичної культури», 

працює на посаді доцента кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; 

3) Мороз Людмила Василівна, на здобуття наукового ступеня  кандидата 

педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, захист відбувся у 2007 р. у 

ПУДПУ імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), тема «Корекція рухової сфери 

молодших школярів з наслідками ДЦП засобами нетрадиційних технологій» 



працює на посаді доцента кафедри логопедії; 

4) Кукса Наталія Вікторівна, на здобуття наукового ступеня  кандидата 

педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, захист відбувся у 2009 р. у 

ПУДПУ імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), тема «Розвиток функціональних 

можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального 

паралічу», працює на посаді доцента кафедри здоров’я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії; 

5) Литвиненко (Руденко) Віталіна Анатоліївна, на здобуття наукового 

ступеня  кандидата педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, захист 

відбувся у 2013 р. у НПУ імені М. П. Драгоманова, тема: «Корекція фонетико-

фонематичного недорозвинення мовлення засобами арт-педагогіки», працює на 

посаді доцента кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії; 

6) Копитіна (Романенко) Яна Миколаївна, на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.03 – фізична 

реабілітація, захист відбувся у 2013 р. у НУФВіС України (м. Київ), тема 

«Відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж 

передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації», працює на посаді 

доцента кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії; 

7) Арєшина Юлія Борисівна, на здобуття наукового ступеня  кандидата 

наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.03 – фізична реабілітація, захист 

відбувся у 2013 р. у НУФВіС України (м. Київ), тема: «Фізична реабілітація 

дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний 

бронхіт», працює на посаді доцента кафедри здоров’я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії; 

8) Корж Юрій Миколайович, на здобуття наукового ступеня  кандидата 

педагогічних наук, 13.00.03 – корекційна педагогіка, захист відбувся у 2013 р. у 

НПУ імені М. П. Драгоманова, тема: «Методика фізичного виховання дітей 

старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату», 

працює на посаді доцента кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та 

ерготерапії; 

9) Зігунова Інна Сергіївна, на здобуття наукового ступеня  кандидата 

педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захист 

відбувся у 2016 р. у ХНПУ імені Г. С. Сковороди (м. Харків), тема: 

«Професійна підготовка інструкторів туристичного супроводу у вищих 

навчаьних закладах», працює на посаді завідувача кафедри туризму та 

готельно-ресторанного сервісу; 

10) Сущенко Олена Миколаївна, на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

захист відбувся у 2019 р. у СумДПУ імені А. С. Макаренка (м. Суми), тема: 

«Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної терапії, 

ерготерапії у процесі виробничої практики», працює на посаді директора КУ 

Сумської облради – Cумський обласний центр комплексної реабілітації для 

дітей та осіб з інвалідністю; 

11) Беспалова Оксана Олександрівна, на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 



захист відбувся у 2019 р. у СумДПУ імені А. С. Макарекна (м. Суми), тема: 

«Формування готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії 

до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній 

діяльності», працює на посаді старшого викладача кафедри здоров’я, фізичної 

терапії, реабілітації та ерготерапії; 

12) Середа Любов Володимирівна, на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

захист відбувся у 2020 р. у СумДПУ імені А. С. Макарекна (м. Суми), тема: 

«Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної 

терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки», працює на посаді 

викладача кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. 

 

6. Перспективи роботи наукової школи.  

На сьогодні під керівництвом професора Ю. О. Лянного виконуються 

6 дисертаційних досліджень, з них 3 докторські дисертації: 

Іваній Ігор Володимирович, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, тема «Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», працює доцентом 

кафедри теорії і методики фізичної культури. 

Копитіна Яна Миколаївна, 227 – фізична терапія, ерготерапія, тема 

«Теоретико-методологічні основи фізичної терапії осіб із тяжкими 

порушеннями зору та сліпотою у санаторно-курортних умовах», працює 

доцентом кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії; 

Мороз Людмили Василівни, 015 Професійна освіта, тема «Професійна 

підготовка майбутніх вчителів-логопедів в університетах», працює доцентом 

кафедри логопедії. 

Триває підготовка дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, доктора філософії: 

Левицька Тетяна Вікторівна, 015 Професійна освіта, тема «Професійна 

підготовка фахівців з фізичної терапії в університетах Данії», працює 

фізіотерапевтом у Данії; 

Бондаренко Інна Миколаївна, 017 Фізична культура і спорт, тема 

«Застосування інноваційних технологій тренувального процесу у професійних 

жіночих клубах з хокею на траві», працює тренером-викладачем СДЮШОР 

«Динамо». 

Руденко Анна Миколаївна, 24.00.03 – Фізична реабілітація, тема «Фізична 

реабілітація (фізична терапія) дітей 5-6 років із наслідками дисплазії кульшових 

суглобів в умовах дошкільного навчального закладу», працює викладачем 

кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. 

 

 

 

17.11.2020 р.        Ю. О. Лянной 


