
РІШЕННЯ
вченої ради щодо присвоєння вченого звання

Вчена рада Національного університету «Запорізька політехніка», 
Міністерства освіти і науки України 

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання доцента
Маляренко Юлії Олександрівні

по кафедрі 
у складі_

фізичної терапії та ерготерапії
осіб з 154 членів ради.

Результати голосування: «за» -___ , «проти» -__ , недійсних бюлетенів - немає
Протокол засідання № 1 від « 27 » серпня 2021 року.

Основні дані про здобувана

1. Маляренко Юлія Олександрівна, 1977 року народження.

2. У 2001 р. закінчила Запорізький державний медичний університет, 

спеціальність «лікувальна справа», отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

лікувальна справа. Кваліфікація: лікар, (диплом АР № 16176043 від 22.06.2001 р.).

З 2001 по 2002 Запорізький інститут удосконалення лікарів. Інтернатура 

за фахом «терапія». З 2003 по 2005 Запорізька медична академія післядипломної 

освіти. Клінічна ординатура за спеціальністю «терапія». З 2005 по 2009 Запорізька 

медична академія післядипломної освіти (заочна форма). 6. У 2011 надана перша 

кваліфікаційна категорія за спеціальністю «терапія» МОЗ України, управління 

охорони здоров'я ЗОДА.

У 2021 році отримала ступінь магістра (з відзнакою) в національному 

^  університеті «Запорізька їіолітехніка» за спеціальністю 227 Фізична терапія, 

ерготерапія (диплом М20 №009543).

З 2018 по 2021р. - медичний директор і консультуючий лікар мережі 

клінік ОПоЗапо.

3. Кандидат медичних наук з 2012 року. Дисертацію захищено 26 

жовтня 2012 року у спеціалізованій вченій раді Донецького національного



- «Фізична терапія та ерготерапія в неврології» (44 год.лекції) 

викладається українською мовою;

- «Фізична терапія та ерготерапія в акушерстві, гінекології та 

андрології»,лекції ЗО год викладається українською мовою;

- - «Основи нозології» лекції ЗО год. викладається українською мовою;

- «Виробнича практика».

Здійснює керівництво практикою та курсовими роботами

8. Брала участь у науково-організаційній роботи кафедри та у 

методичному забезпеченні навчального процесу з дисциплін, які нею 

викладаються. До навчальних дисциплін опубліковано 5 навчально-методичних 

праць.

9. Брада участь в організації та проведенні конференц-платформі 200М : 

-науково-практична конференція з міжнародною участю «Від лікувальної 

фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: 

спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін»

, 10. Виконувала свої розділи наукової роботи в межах науково-дослідної

роботи кафедри фізичної терапії та ерготерапії за темою 06818 «Наукове 

обгрунтування іноваційних педагогічних технологій у фізичному вихованні та 

спорті».

11. Пройшла стажування в Інституті економіки міста Бидгощ (Польща) 

"Мобет Ігепбз іп рЬузіоіНегару, геЬаЬіІііаІіоп, «зроПз апб гесгеаііоп іп іЬе ЕП" 

(Сертифікат додається).

12. Пройшла атестацію шодо володіння державною мовою у 2019 році.

13. Є представником конференції трудового колективу,

14. Отримала свідоцтво про навчання з англійської мови, що відповідає 

загальноприйнятому європейському стандарту В2 в 2019 році.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 55 публікацій з них 10 наукових та 10 навчально-методичного 

характеру, у тому числі наукові праці,що опубліковані у виданнях , які включена 

до міжнародної наукометричної бази 8сориз= 1, тез доповідей- 35.



Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 48 праць, в тому 

числі: З наукові (1 -  включена до науковометричної бази 8сори§, 2 - до 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях )- 35 -  тез і статей) та 

10 навчально-методичного характеру.

Дані апробації професійної діяльності

Проведена відкрита лекція на тему «Інноваційні технології діагностики, 

лікування та реабілітації патологій в неврології» для студентів 4 курсу та магістрів 1 

курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за освітньою програмою у 

«Фізична реабілітація» (Факультет управління фізичною культурою та спортом) з 

дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія в неврології» "10" травня 2021 року. 

Лекція була обговорена на засіданні кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

Надана позитивна оцінка. Протокол № 14 від 11.05.2021 року.

Брала участь у 15 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі:

- Міжнародна конференція «Актуальні питання комплементарної / 

альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини в підготовці фахівців» 13-14 

квітня 2019 р., м. Запоріжжя;

- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Медикаментозна та хірургічна профілактика та лікування ішемічної хвороби 

мозку» 19-20 вересня 2019 р., м. Запоріжжя

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до

терапії та медичної реабілітації хворих з внутрішньою та професійною

патологією» 20-21 листопада 2019 р. м. Запоріжжя;

- Всеукраїнська науково -  практична конференція «Сучасні підходи до

терапії та медичної реабілітації хворих з внутрішньою та професійною

патологією», 21 листопада 2019 р. м. Запоріжжя;

- Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату», 14-15 

травня 2020р., м. Запоріжжя;

За результатами конференції опубліковані тези та етатті.



Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 

кафедри фізичної терапії та ергготерапії. Дана позитивна оцінка.

Рекомендовано присвоїти вчене звання доцента на засіданні кафедри 

"16" червня 2021 року, протокол № 16.

На підставі результатів голосування вчена рада прийняла рішення про 

присвоєння

Маляренко Юлії Олександрівні

вченого звання доцента по кафедрі фізичної терапії та ергготерапії

Голова вченої ради В.Є Бахрушин

Учений секретар В. В. Кузьмін


