
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології  

 

28.08.2020 р.          № 1 

 

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

Секретар – Гайдаєнко О.А. 

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

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

І.В., Мельник І.М., Пристинська Т.М. 

 

Порядок денний 

1. Про призначення кураторів навчальних груп студентів 1 курсу напряму 

підготовки «Фізична терапія, ерготерапія» та студентів 1 курсу напряму 

підготовки 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

2. Про затвердження плану роботи кафедри. 

3. Розподіл громадських обов’язків між членами кафедри.  

4. Призначення відповідальних за окремі види спорту. 

5. Вибори профгрупорга кафедри ФТФВБ. 

6. Призначення відповідальних за навчальну та виробничу практику студентів 

ІІІ-ІУ курсів спеціальності Фізична терапія, ерготерапія/Фізична реабілітація 

та польову практику студентів І курсу спеціальності Біологія та здоров’я 

людини. 

7. Проведення повторного інструктажу з техніки безпеки та протипожежної 

безпеки серед викладачів кафедри. 

8. Про затвердження складу науково-методичної комісії кафедри фізичної 

терапії, фізичного виховання та біології.  

9. Затвердження плану роботи студентських наукових гуртків кафедри. 

10. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про призначення кураторів навчальних груп студентів 1 курсу напряму 

підготовки «Фізична терапія, ерготерапія» та студентів 1 курсу напряму 

підготовки 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Проф. Дичко В.В., який повідомив, що на спеціальність "Фізична 

терапія, ерготерапія" було подано 60 заяв. На бюджет було зараховано 10 осіб, 4 

особи – на контрактній основі на перший курс, одна особа – на другий курс з 



дипломом молодшого спеціаліста.  На спеціальність 014 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) було зараховано 5 осіб на бюджет та 3 за контрактом.  

Дичко В.В. – Пропоную призначити куратором групи студентів 1 курсу 

спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" доцента кафедри ФТФВБ 

Клименко Ю.С., куратором групи студентів 1 курсу спеціальності 014 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини) ст. викладача Мельника І.М. Кураторами 2-

го, 3-го та 4-го курсів залишаються доц. Дичко О.А., ст. викладач Пристинська 

Т.М. та доц. Бобирєв В.Є. 

Голосування: "за" - 12, "проти" - немає, "утрималось" - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Викладачам кафедри активніше проводити профорієнтаційну роботу. 

2. Призначити куратором групи студентів 1 курсу спеціальності "Фізична 

терапія, ерготерапія" доц. Клименко Ю.С., куратором групи студентів 1 курсу 

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ст. викладача 

Мельника І.М. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження плану роботи кафедри. 

Дичко В.В. – Пропонується затвердити план роботи кафедри ФТФВБ  на 

2020-2021 навчальний рік, до змісту якого входить: навчально-методична робота, 

науково-дослідна робота, організаційно-методична робота, громадська робота, 

план засідання кафедри, графік методичного та наукового семінарів, графік 

підвищення рівня професійної підготовки. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи кафедри ФТФВБ на 2020-2021 навч. рік.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про призначення відповідальних за окремі види робіт на кафедрі ФТФВБ. 

Розподіл громадських обов’язків: 

проф. Дичко В.В.: науково-дослідна робота кафедри, керівник науково-

дослідної лабораторії, член вченої ради факультету фізичного виховання, член 

вченої ради університету; 

доц. Кушакова І.В.: навчально-методична робота кафедри; відповідальна 

за випуск наукового збірника онлайн-конференції кафедри; 

доц. Клименко Ю.С.:  куратор групи; відповідальна за надання інформації 

на сайт ДДПУ; член вченої ради факультету фізичного виховання, член 

волонтерського загону "Фенікс",; 



ст. викладач Мельник І.М.: спортивна робота, куратор групи;  

доц. Бобирєв В.Є.: куратор групи, член вченої ради факультету фізичного 

виховання; член профспілкового комітету ДДПУ; 

ст. викладач Дичко Д.В.: куратор групи; 

доц. Дичко О.А.: куратор групи; 

ст. викладач Пристинська Т.М.: куратор групи; 

доц. Курільченко І.Ю.: куратор групи; 

ст. викладач Караїмчук І.В.: профгрупорг кафедри. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити відповідальних за окремі види робіт по кафедрі ФТФВБ.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Призначення відповідальних за окремі види спорту: 

o Атлетизм – доцент Бобирєв В.Є.; 

o Настільний теніс – ст. викладач Караїмчук І.В.; 

o Волейбол – ст. викладач Мельник І.М.; 

o Баскетбол – ст. викладач Пристинська Т.М.; 

o Фітнес – доцент Дичко О.А.; 

o Футзал – ст. викладач Мельник І.М., ст. викладач Дичко Д.В. 

Призначення відповідальних за спортивно-масову роботу на факультетах: 

o Педагогічний факультет – ст. викладач Мельник І.М. 

o Філологічний факультет – ст. викладач Пристинська Т.М. 

o Факультет спеціальної освіти – доцент Бобирєв В.Є. 

o Факультет психології, економіки та управління – ст. викл Пристинська Т.М. 

o Факультет початкової, технологічної, професійної освіти – доц. Дичко О.А. 

o Факультет фізичного виховання – ст. викладачі: Мельник І.М., Дичко Д.В.  

o Фізико-математичний факультет – ст. викладач Караїмчук І.В. 

Призначення відповідальних за збереження матеріальних цінностей та 

пожежну безпеку у спортивних залах, аудиторіях, на спортивних 

майданчиках: 

Спортивний корпус: 

o зал оздоровчої фізичної культури та масажу – доц. Дичко О.А. 

o тренажерний зал – ст. викладач Мельник І.М.; 

o науково-дослідна лабораторія – ст. лаб. Калмикова О.О.; 

o кабінет кафедри, складова спорт. інвентарю – ст. лаб. Гайдаєнко О.О.; 

Головний корпус: 

o великий зал – ст. викладач Караїмчук І.В.; 

o кабінет викладачів кафедри – ст. викладач Пристинська Т.М.; 

o ігровий зал – ст. викладач Пристинська Т.М.; 



o тренажерний зал – доц. Бобирєв В.Є. 

o літній спортивний майданчик – викладачі головного корпусу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити відповідальних за види спорту, відповідальних за збереження 

матеріальних цінностей та пожежну безпеку у спортивних залах, аудиторіях, на 

спортивних майданчиках; відповідальних за спортивно-масову роботу на 

факультетах. 

 

  

5. СЛУХАЛИ: 

Вибори профгрупорга кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та 

біології. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зав. кафедри, проф. Дичко В.В. – Пропонується обрати профгрупоргом 

кафедри ФТФВБ ст. викладача Караїмчука І.В. 

Голосування: «за» - 15; «проти» - немає; «утрималось» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати профгрупоргом кафедри ФТФВБ ст. викладача Караїмчука І.В. 

Голосування: "за" - 12, "проти" - немає, "утрималось" - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Призначення відповідальних за  навчальну, виробничу, польову практику 

студентів спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія», «Біологія та здоров’я 

людини. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Зав. кафедри ФТФВБ, проф. Дичко В.В. – Відповідальною за навчальну 

та виробничу практику студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

призначається доц. Кушакова І.В.  

2. Відповідальною за навчальну та польову практику студентів 

спеціальності «Біологія та здоров’я людини» призначається доц. Курільченко 

І.Ю.  

 

3. Згідно договорів студенти будуть проходити практику у санаторіях 

Слов’янського курорту, лікарнях та у реабілітаційних центрах. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити відповідальну за навчальну та виробничу практику студентів 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» доц. Кушакову І.В.  

Затвердити відповідальну за навчальну та польову практику студентів 

спеціальності «Біологія та здоров’я людини» доц. Курільченко І.Ю.  

Голосування: "за" - 12, "проти" - немає, "утрималось" - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Проведення інструктажу з техніки безпеки та пожежної безпеки серед 

викладачів кафедри. 

Завідувачем кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В. проведено серед членів 

кафедри інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки у приміщеннях, 

закріплених за кафедрою, перевірено їх знання з цих питань. 

Дичко В.В. – Наказую всім викладачам кафедри провести серед студентів 

роз'яснювальну бесіду з дотримання правил техніки безпеки та пожежної 

безпеки на заняттях. Повідомив про місцезнаходження найближчих 

бомбосховищ (у спортивному корпусі – підвальне приміщення, у головному 

корпусі – територія хлібозаводу, у центрі міста – підвальне приміщення лікарні 

АІЗ). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію зав. кафедрою Дичка В.В. прийняти до відома та виконання. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу науково-методичної комісії кафедри фізичної 

терапії, фізичного виховання та біології.  

Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»: включити до якісного 

складу науково-методичної комісії наступних членів кафедри: голова комісії – 

док. біол. наук, проф. Дичко В.В.; члени комісії: канд. біол. наук, доц. Клименко 

Ю.С., канд. біол. наук, доц. Бобирєв В.Є. 

Спеціальність «Біологія та здоров’я людини»: включити до якісного 

складу науково-методичної комісії наступних членів кафедри: голова комісії – 

канд. біол. наук, доц. Курільченко І.Ю.; члени комісії: канд. біол. наук, доц. Дичко 

О.А.; канд. пед. наук, доц. Кушакова І.В.  

Голосування: "за" - 15, "проти" - немає, "утрималось" - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити якісний склад науково-методичної комісії:  

Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»: голова комісії – док. біол. 



наук, проф. Дичко В.В.; члени комісії: канд. біол. наук, доц. Клименко Ю.С., 

канд. біол. наук, доц. Бобирєв В.Є. 

Спеціальність «Біологія»: голова комісії – канд. біол. наук, доц. 

Курільченко І.Ю.; члени комісії: канд. біол. наук, доц. Дичко О.А.; канд. пед. 

наук, доц. Кушакова І.В.  

 

9. СЛУХАЛИ: 

Затвердження тематики та плану роботи студентських наукових гуртків та 

проблемних груп викладачів кафедри ФТФВБ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тема студентського наукового гуртка проф. Дичка В.В.: «Адаптаційні 

реакції організму на фізичне навантаження дітей віком 7-17 років».  

Тема студентського наукового гуртка проф. Радзієвського П.О.: «Туризм 

і рекреація». 

Тема студентського наукового гуртка доц. Бобирєва В.Є.: “Здоров’я 

формуючі технології у фізичному вихованні студентів ВНЗ”. 

Тема студентського наукового гуртка доц. Клименко Ю.С. «Методичні 

основи організації фізичної і соціальної реабілітації школярів з особливим 

станом здоров’я ». 

Тема студентського наукового гуртка доц. Дичко О.А.: “Формування 

здорового образу життя студентської молоді”. 

Тема студентської проблемної групи доц. Кушакової І.В.: “Антропологія та 

екологія людини”. 

Тема студентської проблемної групи доц. Курільченко І.Ю.: “Біоіндикація 

навколишнього середовища”. 

Тема студентського наукового гуртка ст. викладача Пристинської Т.М.: 

«Формування у студентів позитивної мотивації до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом». 

Тема студентського наукового гуртка ст. викладача Мельника І.М.: 

«Технологія залучення студентів до здорової рухової активності». 

Тема студентського наукового гуртка ст. викладача Караімчука І.В.: 

“Ефективність занять настільним тенісом на фізичний розвиток студентів”. 
 

ПЛАН 

роботи студентських наукових гуртків кафедри ФТФВБ  

на 2020-2021 нав.р.  
 

Час 

проведення 
Зміст роботи Місце проведення 



Серпень-

вересень 

 

Стартове засідання СНГ 

1.Прийом до Студентського наукового гуртка, 

ознайомлення з Положенням про СНГ. 

2.Обговорення і затвердження плану роботи на 

2020-2021 н. р. Затвердження тематики наукових 

досліджень студентів 

Наукова лабораторія 

каф. ФТФВБ 

 

 

 

Вересень 

листопад 

  

Практичне заняття №1 

(для нових членів СНГ)  

1.Робота з каталогами. Пошук наукових джерел і 

робота з довідковою літературою. 

2.Укладання і оформлення бібліографії. 

3.Складання плану наукових досліджень.  

Наукова лабораторія 

каф. ФТФВБ 

 

Грудень Практичне заняття №2 

1. Вимоги до оформлення науково-дослідницьких 

робіт. 

2. Обгрунтування актуальності, наукової новизни, 

практичної значимості досліджуваної тематики. 

3. Розкриття змісту питань плану наукового 

дослідження. 

4.Зміст і оформлення висновків наукової роботи.  

Наукова лабораторія 

каф. ФТФВБ 

Січень Круглий стіл 

1. Обговорення стану науково-дослідницької 

роботи. 

2. Звіти членів СНГ про результати роботи за І 

семестр та виконання планів наукових досліджень. 

2020-2021 н.р. 

3. Обговорення та затвердження плану роботи на ІІ 

семестр 2020-2021 н.р.  

Наукова лабораторія 

каф. ФТФВБ 

 

Лютий 1. Обговорення стану підготовки науково-

дослідницьких робіт. 

2. Обговорення проблемних питань.  

Наукова лабораторія 

каф. ФТФВБ 

 

Березень 1.Попередній захист дослідницько-пошукової 

роботи на засіданнях СНГ та їх рецензування. 

2.Підсумки попереднього захисту дослідницьких 

робіт та затвердження рецензій.  

Наукова лабораторія 

каф. ФТФВБ 

 

Травень Проведення науково-практичної студентської 

конференції 

1.Захист студентських наукових робіт. 

2.Підготовка до публікації в науковому збірнику за 

результатами роботи СНГ у 2021-2022 н.р. 

Навчальна аудиторія 

каф. ФТФВБ 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тематику та план роботи студентських наукових гуртків та 

проблемних груп викладачів кафедри ФТФВБ. 

 



10. РІЗНЕ:  

1. Проф. Дичко В.В. – активізувати діяльність викладачів щодо публікацій 

результатів наукових досліджень у авторитетних виданнях, що включені до науко 

метричних баз даних Scopus, Web of Science та Index Copernicus (до двох статей в рік) 

у зв’язку з майбутньою атестацією ДДПУ. В подальшому, при умові відкриття 

магістратури та аспірантури, планується випуск фахового наукового збірника 

кафедри. 

2. Постійно будемо тримати на контролі облік науково-дослідної та 

науково-методичної роботи викладачів, наявність списків надрукованих праць,  

курсових робіт, протоколів засідань секції біології та фізичного виховання, 

наукових і методичних семінарів. 

3. Проф. Дичко В.В. – У зв’язку з епідеміологічною ситуацією початок 

навчального року для студентів 1-х курсів з 15 жовтня, для студентів 3-4-х курсів 

– з 1 вересня. З 1 вересня в університеті вводиться 5-денний робочий тиждень, 

для викладачів робочий день почнеться з 8.30, закінчиться в 16.00, для 

лаборантів – з 8.30 до 17.00, перерва – 45 хвилин. 

4. Викладачам кафедри, які викладають дисципліну «Фізичне виховання», 

треба розробляти не тільки навчально-методичні комплекси дисципліни, але й 

працювати над розробкою дистанційних курсів. На наступний навчальний рік 

планується ввести дисципліну «Фізичне виховання» в навчальні плани всіх 

спеціальностей для студентів заочного відділення. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

виконання. 

 

 

 

 

Голова засідання       В. В. Дичко 

 

 

Секретар        О. О. Гайдаєнко 


