
ПРОТОКОЛ 

засідання кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології  
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Голова – док. 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., Мельник 

І.М., Пристинська Т.М., Шейко  

 

Порядок денний 

1. Про взаємодію кафедри ФТФВБ із окремими роботодавцями, групами 

стейкхолдерів. 

2. Про результати проведення рейтингового оцінювання наукової діяльності 

науково-педагогічних працівників  кафедри ФТФВБ. 

3. Про анкетування студентів спеціальностей 227 Фізична терапія, ерготерапія, 

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

4. Звіт про підвищення кваліфікації доктора біологічних наук, професора 

кафедри біології людини і тварин Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка Шейка В.І. 

5. Профорієнтаційна робота. 

6. Різне. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Про взаємодію кафедри ФТФВБ із окремими роботодавцями, групами 

стейкхолдерів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

кафедри ФТФВБ сьогодні запрошені стейкхолдери, роботодавці з ОП, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів ВО. У онлайн-режимі ми 

здійснюємо зв’язок з  директором загальноосвітньої школи № 8 

м. Слов’янська Дєлєскє С.В., завідувачкою міського методичного кабінету 

Слов’янської міської ради Донецької області Горєліковою Т.В., директором 

Краматорського навчально-виховного комплексу Краматорської міської ради 

Донецької області Тесленко Н.В., директором Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру Паращенком О.В., директором Комунального 

некомерційного підприємства «Центр реабілітації дітей з органічними 

ураженнями нервової системи м. Бахмут» Мілько Н.В., директором 

Краматорського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

Зарубіною Т.І., директором ТОВ «Медінвест Консалт» (м. Слов’янськ) 



Яковленком О.В. 

Кушакова І.В. – доцент, керівник групи забезпечення спеціальності 014 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Мета нашої зустрічі – 

висвітлення принципів працевлаштування випускників, консультування 

здобувачів з питань працевлаштування, психологічна підтримка випускників 

у період адаптації на робочому місці. Питання стейкхолдерам: «Які 

компетентності, на вашу думку, повинні мати здобувачі для вдалого 

працевлаштування?». 

Дєлєскє С.В. – директор ЗОШ № 8 м. Слов’янська: Здобувачі повинні 

володіти міцними професійними знаннями, соціальними навичками, бути 

комунікативними, володіти цифровими технологіями, які потрібні для 

дистанційного навчання школярів. 

Яковленко О.В. –  директор ТОВ «Медінвест Консалт»: Усе залежить від 

самого студента. Вимоги такі: знання, розуміння необхідності саморозвитку, 

бажання працювати, усвідомлення сучасних тенденцій в обраній галузі. 

Дичко В.В.: Ми щиро вдячні Зарубіній Наталії Володимирівні, 

директору Краматорського Центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю, за допомогу у проведення спортивних змагань з адаптивних 

видів спорту серед людей з обмеженими можливостями. Питання: «У якому 

напрямку необхідно розвиватись сьогоднішнім студентам? Які у Вас 

побажання щодо нашої співпраці?». 

Зарубіна Н.В., директор Краматорського Центру комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю: Ваш університет є педагогічним ЗВО, ваші 

випускники у медичних закладах отримують зарплатню за нижчім розрядом, 

цю проблему потрібно подолати. 

Дичко В.В.: У нас відкрита спеціальність 227 Фізична терапія, 

ерготерапія, яка не є педагогічною, а належить до галузі знань «Охорона 

здоров’я» (Міністерство охорони здоров’я). Закликаємо роботодавців до 

подальшої співпраці і пропонуємо вам долучатись до участі у наукових 

дослідженнях здобувачів ОП, працювати над спільними науковими проєктами 

і публікаціями, рецензувати наукові роботи здобувачів, висвітлювати різні 

аспекти нашої взаємодії у ЗМІ та соціальних мережах, організовувати 

стажування для викладачів, консультувати здобувачів з питань 

працевлаштування, психологічно підтримувати випускників у період адаптації 

на робочому місці.  

Кушакова І.В.: Нам потрібно скласти план роботи щодо оновлення 

освітніх програм, попрацювати над таблицями відповідності обов’язкових 

освітніх компонентів програмним компетентностям та програмним 

результатам навчання тощо. 
 

УХВАЛИЛИ: 

У подальшому співпрацювати зі стейкхолдерами і залучати 

роботодавців до участі у наукових дослідженнях здобувачів ОП, працювати 

над спільними науковими публікаціями, рецензувати наукові роботи 

здобувачів, мотивувати роботодавців до висвітлення взаємодії у ЗМІ та 



соціальних мережах, консультувати здобувачів з питань працевлаштування, 

психологічно підтримувати випускників у період адаптації на першому 

робочому місці.  

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про результати проведення рейтингового оцінювання наукової 

діяльності науково-педагогічних працівників  кафедри ФТФВБ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дичко В.В. – доктор біологічних наук, професор кафедри фізичної 

терапії, фізичного виховання та біології.   

В цілому викладачі кафедри успішно пройшли рейтингове оцінювання, 

загальна кількість балів на нашій кафедрі не нижче середньої, але треба 

активніше працювати над написанням статей, які будуть друкуватись у  

фахових збірниках та у виданнях, які включені до науково-метричних баз 

Scopus, Web of Science, Index Copernicus тощо. Тільки у 20% викладачів 

університету рейтинг незадовільний. Викладачів, які не мають науковий ступінь в 

ДДПУ дуже мало. 

 

Рейтинг викладачів кафедри ФТФВБ у 2019 році 

 

№ 

з/п 

П.І.Б 

викладача 

Посада Наукові 

показники 

1. Дичко В.В. професор 11 

2. Пристинська Т.М. ст. викладач 9 

3. Дичко О.А. доцент 7 

4. Кушакова І.В. доцент 6 

5. Клименко Ю.С. доцент 6 

6. Курільченко І.Ю. доцент 5 

7. Бобирєв В.Є. доцент 4 

8. Дичко Д.В. ст. викладач 4 

9. Радзієвський П.А. професор 3 

10. Мельник І.М. ст. викладач 3 

11. Караїмчук  І.В. ст. викладач 3 

 ВСЬОГО:   61 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

та виконання. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про анкетування студентів факультету фізичного виховання 

спеціальностей 227 Фізична терапія, ерготерапія, 014 Середня освіта (Біологія 



та здоров’я людини). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зав. кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В.: Серед студентів спеціальностей 

227 Фізична терапія, ерготерапія, 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) проводилось анкетування. Голосували 35% студентів спеціальності 

227 Фізична терапія, ерготерапія і 56% студентів спеціальності 014 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини). Були поставлені різні питання, зокрема, 

які дисципліни хотіли б студенти видалити з навчального плану, такими 

виявились: філософія, фізична культура, менеджмент тощо. Дуже прикро, що 

в цьому списку є предмет «Фізичне виховання». В подальшому дисципліну 

«Фізичне виховання» викладачі будуть читати студентам-заочникам на всіх 

курсах, 3 кредити. Викладачі по-новому будуть розробляти програму з 

фізичного виховання: курс лекцій, практичних, самостійних занять. На жаль, 

не всі викладачі зможуть читати лекції. Навчальні години на «Фізичне 

виховання» скорочуються: у семестрі буде 8 занять, це 16 годин. Студенти 

зробили зауваження: наприклад, викладач читає дві різні дисципліни, а зміст 

предметів один і той же. 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

та виконання. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Затвердження звіту про підвищення кваліфікації доктора біологічних 

наук, професора кафедри біології людини і тварин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка Шейка Віталія Ілліча. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шейко В.І. – З 26 жовтня 2020 року по 28 грудня 2020 року на кафедрі 

фізичної терапії, фізичного виховання та біології проходив підвищення 

кваліфікації за темою: «Застосування інтерактивних технологій у викладанні 

анатомії та фізіології людини і тварин». 

 Мета підвищення кваліфікації – удосконалення професійних 

компетентностей у викладанні дисциплін  «Анатомія людини та вікова 

анатомія», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія рухової активності» для 

здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. 

Результати підвищення кваліфікації: Під час стажування вивчив досвід 

організації навчально-виховного процесу з дисциплін кафедри, відвідав 

науково-дослідну лабораторію кафедри. Вивчив досвід залучення здобувачів 

до проведення досліджень у лабораторії, практику проведення лекційних, 

практичних занять, лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Анатомія 

людини та вікова анатомія», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія рухової 

активності», «Вибрані питання сучасної біології». 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт про підвищення кваліфікації доктора біологічних наук, 

професора кафедри біології людини і тварин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка Шейка Віталія Ілліча. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про профорієнтаційну роботу на кафедрі фізичної терапії, фізичного 

виховання та біології. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зав. кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В.: Викладачам потрібно бути більш  

активнішими: проводити профорієнтаційну роботу в ООШ, ліцеях, 

технікумах, реабілітаційних центрах, госпіталях, санаторіях тощо, 

організовувати різні заходи, пропонувати свої ідеї, друкувати наукові праці, 

проходити курси підвищення кваліфікації. Факультет фізичного виховання не 

об’єднують з іншими факультетами за рахунок того, що на наших 

спеціальностях навчається найбільше студентів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

та виконання. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Різне: 

1. Зав. кафедри ФТФВБ проф. Дичко В.В. – Заняття у ІІ семестрі 

розпочнуться з 15 лютого 2021 року і будуть проходити у дистанційному 

режимі, з 1 березня студенти будуть вивчати дисципліни в аудиторіях.  

За розпорядженням першого проректора проф. Набоки О.Г. кафедри 

ДДПУ повинні підготувати план заходів про роботу зі стейкхолдерами. 

За інформацією проректора з науково-виховної роботи проф. Чайченка 

С.О. атестація з наукової діяльності університету буде здійснюватися за такими 

напрямками: дошкільний, математичний, педагогічний, біологічний, 

психологічний. Атестацію пройшов фізико-математичний факультет. 

4. В ліцензійний відділ на перевірку подано документи з ліцензування 

нашої спеціальності.  

5. Абітурієнти, які мають диплом спеціаліста або магістра, не здають 

екзамени при вступі в магістратуру. На спеціальність «Біологія та здоров’я 

людини» необхідно набрати групу з 7-и чоловік.  

6. Починаючи з 2021 року  відповідальним за розміщення інформації по 

кафедрі ФТФВБ на сайті замість доцента Клименко Ю.С. призначається 

доцент Бобирєв В.Є.  

7. 20 березня 2021 року в університеті відбудеться захід «День відкритих 

дверей». До цієї дати викладачам треба підготувати для абітурієнтів буклети з 



інформацією про наші спеціальності.  

8. Нам дозволено працювати над відкриттям спеціальності, яка 

відноситься до галузі знань 017 Спорт, фітнес і рекреація. 

9. Розпорядження по кафедрі ФТФВБ – Всім  викладачам треба поновити 

навчально-методичні комплекси дисциплін згідно нових вимог. 

10. У зв’язку з закриттям санаторію «Слов’янський» на Слов’янському 

курорті, студенти будуть проходити навчально-виробничу практику у 

госпіталях та лікарнях. 

11. Нами заплановано відкриття інклюзивного волонтерського центру.  

12. Здійснюється набір групи для занять лікувальною фізичною 

культурою. 

13. У грудні-місяці заплановано проведення спортивних змагань серед 

паралімпійців з настільної гри Джаколо. Ст. викладачу Мельнику І.М. треба 

розробити сценарій та положення про проведення спортивних змагань. 

14. Викладачам кафедри проводити серед студентів університету 

роз'яснювальну бесіду про дотримання правил санітарної гігієни, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки у спортивних залах та приміщеннях 

університету: заходити в зали у відповідній формі, взутті, якщо в зал 

оздоровчої фізичної культури і масажу – в білому халаті. Викладачам навести 

порядок в у залі оздоровчої фізичної культури і масажу. 

   

 

 

 

 

Зав. кафедри ФТФВБ       В.В. Дичко 

 

 

Секретар        О.О. Гайдаєнко 

 


