
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології  

 

19.02.2021 р.          № 6а 

 

Голова – докт. біол. наук, проф. Дичко В.В. 

Секретар – Гайдаєнко О.А. 

Були присутні – Бобирєв В.Є., Дичко О.А., Клименко Ю.С., Кушакова І.В., 

Курільченко І.Ю., Калмикова О.О., Караїмчук І.В., Куцак 

А.А., Мельник І.М., Пристинська Т.М., здобувачі 

магістерського рівня ВО спеціальності 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини). 

 

Порядок денний 

1. Про взаємодію кафедри ФТФВБ із студентами магістратури 1-го року 

навчання – групою стейкхолдерів. 

2. Про оновлення кафедрального сайту. 

3. Профорієнтаційна робота. 

4. Затвердження білетів державної підсумкової атестації студентів 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

5. Затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри для студентів 1-

4 курсів спеціальності 277 «Фізична терапія, ерготерапія», 1-2 курсів 

спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).  

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про взаємодію кафедри ФТФВБ з групою стейкхолдерів – студентами 

першого року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) магістерського рівня.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

Дичко В.В. – професор, зав. кафедри ФТФВБ: На зустріч з викладачами 

кафедри ФТФВБ сьогодні запрошені стейкхолдери, студенти першого року 

навчання спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

магістерського рівня. 

Запрошуємо вас працювати разом, удосконалювати нашу освітню 

програму. Постійно змінюються правила оформлення освітніх програм, 

висуваються нові вимоги і іноді в освітніх програмах наявні предмети, які не 

є популярними серед студентів. Для усунення такої проблеми ми проводимо 

анкетування студентів. У цих анкетах ви можете повідомити, які предмети вас 

цікавлять, висловити свої побажання щодо структури, змісту ОП.   

Кушакова І.В.: Ми хочемо почути думку студентів щодо поліпшення 

якості програми, за якою вони навчаються. 



Кочергіна Альона, здобувачка: Я вважаю, що в програмі має бути більше 

предметів, спрямованих на здобуття практичних навичок. 

Ертуганов Антон, здобувач: Хотілося б, щоб у освітній програмі був 

врахований досвід попереднього навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

В подальшому співпрацювати зі студентами-стейкхолдерами і залучати 

їх до участі у наукових дослідженнях, працювати над спільними науковими 

публікаціями та розробкою освітньої програми. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Про оновлення кафедрального сайту та призначення відповідального за 

розміщення інформації по кафедрі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дичко В.В. – професор, зав. кафедри ФТФВБ – Пропоную призначити  

відповідальним за розміщення інформації на сайті університету доцента 

Бобирєва В.Є. Володимиру Євгеновичу треба поновити таку інформацію: 

викласти нові фото викладачів та співробітників кафедри; 

поновити історію кафедри; інформацію про членів кафедри; розмістити 

інформацію про волонтерську роботу; 

викласти список дисциплін, які закріплені за кафедрою; дисципліни 

широкого вибору, вибіркові дисципліни;  

Викладачам кафедри висловити свої думки щодо нових назв аудиторій 

кафедри.  

Нам треба у найближчий час підготувати відеоролик для акредитації та 

документи для ліцензування.  

Голосування: «за» - 12, «утрималось» - немає, «проти» - немає. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Призначити  відповідальним за розміщення інформації на сайті 

університету доцента Бобирєва В.Є.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про профорієнтаційну роботу на кафедрі фізичної терапії, фізичного 

виховання та біології. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Зав. кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В. – Викладачам треба бути 

активнішими: проводити профорієнтаційну роботу в ООШ, ліцеях, 

технікумах, реабілітаційних центрах, госпіталях, санаторіях тощо, 

організовувати різні заходи, пропонувати свої ідеї, думки, разом  друкувати 

наукові праці, проходити курси підвищення кваліфікації тощо. Факультет 

фізичного виховання не об’єднують з іншими факультетами за рахунок того, 



що на наших спеціальностях більш за все студентів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію зав. кафедри ФТФВБ проф. Дичка В.В. прийняти до відома 

та виконання. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження білетів державної підсумкової атестації підготовки 

студентів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична 

терапія, ерготерапія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Кушакова І.В. – студенти бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія здаватимуть комплексний 

кваліфікаційний іспит «Медико-біологічні основи здоров’я та фізичної 

реабілітації, фітнес-технології при різних станах і захворюваннях». Пакет 

документів складається з 30-и білетів, кожен з яких містить по 30 тестів. 

Студенти повинні обрати правильні відповіді на питання тестів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити білети державної підсумкової атестації підготовки студентів 

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія. 

 

 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Основи 

фізичної реабілітації» для студентів 2 курсу спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія», екзаменатор – доц. Дичко О.А. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Фізіологія  

людини та вікова фізіологія» для студентів 2 курсу спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія», екзаменатор – доц. Курільченко І.Ю. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Фізична 

реабілітація при порушеннях серцево-судинної системи» для студентів 4 

курсу спеціальності 227 «Фізична реабілітація», екзаменатор – доц. Кушакова 

І.В. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Анатомія 

людини та вікова анатомія» для студентів 1 курсу спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія», екзаменатор – доц. Кушакова І.В. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Основи 

механометрії» для студентів 3 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», екзаменатор – доц. Бобирєв В.Є. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Масаж 



спортивний та реабілітаційний» для студентів 3 курсу спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія», екзаменатор – доц. Клименко Ю.С. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Фізична 

реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату» для студентів 4 

курсу спеціальності 227 «Фізична реабілітація», екзаменатор – доц. Клименко 

Ю.С. 

Про затвердження екзаменаційних білетів з дисципліни «Фізіологія 

рухової активності» для студентів 3 курсу спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія», екзаменатор – доц. Клименко Ю.С. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Основи фізичної 

реабілітації» для студентів 2 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», екзаменатор – доц. Дичко О.А. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Фізіологія  людини та 

вікова фізіологія» для студентів 2 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», екзаменатор – доц. Курільченко І.Ю. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Фізична реабілітація 

при порушеннях серцево-судинної системи» для студентів 4 курсу 

спеціальності 227 «Фізична реабілітація», екзаменатор – доц. Кушакова І.В. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Анатомія людини та 

вікова анатомія» для студентів 1 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», екзаменатор – доц. Кушакова І.В. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Основи механометрії» 

для студентів 3 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

екзаменатор – доц. Бобирєв В.Є. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Масаж спортивний та 

реабілітаційний» для студентів 3 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», екзаменатор – доц. Клименко Ю.С. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Фізична реабілітація 

при захворюваннях опорно-рухового апарату» для студентів 4 курсу 

спеціальності 227 «Фізична реабілітація», екзаменатор – доц. Клименко Ю.С. 

Затвердити екзаменаційні білети з дисципліни «Фізіологія рухової 

активності» для студентів 3 курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», екзаменатор – доц. Клименко Ю.С. 

 

 

 

 

 

6. Різне: 

Виступили: 

1. Зав. кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В.: 25 лютого заплановано 

проведення зимового турніру з настільної гри Корнхол для людей з 



інвалідністю, який буде проходити у великому залі спортивного корпусу 

ДДПУ. Відповідальному за проведення заходу, головному судді змагань 

Мельнику І.М. розробити сценарій та положення про проведення заходу. 

2. В наступному навчальному році на кафедрі будуть працювати 2 

доктори наук та 2 кандидати наук. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри ФТФВБ       В.В. Дичко 

 

 

Секретар        О.О. Гайдаєнко  


