
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

І СПОРТУ



Кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології заснована у 2016 році

Кафедра є випусковою для першого бакалаврського 

рівня спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія. Ліцензійний обсяг – 25 осіб (денна 

форма навчання)

Склад кафедри:

 2 доктори біологічних наук, професор,

 5 кандидатів медичних наук,

 3 кандидати наук з фізичного виховання і спорту,

 4 кандидати біологічних наук,

 2 викладачі

«Рух, як такий, може за своєю дією замінити 

будь-які ліки, але всі лікувальні засоби світу не 

можуть замінити дії руху»  Ж. Тіссо



Навчально-методична 

робота
Навчально-методичні посібники, 
методичні рекомендації

Електронні навчальні курси

Майстер-класи, тренінги

Бакалаврські та курсові роботи

Державна атестація



Навчально-методична 

робота

Ключові дисципліни, що вивчаються:

 Відновне лікування при захворюваннях внутрішніх

органів

 Відновне лікування при  захворюваннях і

травмах нервової системи

 Відновне лікування при порушеннях діяльності опорно-

рухового апарату

 Відновне лікування при хірургічних 

захворюваннях

 Методи дослідження у фізичній реабілітації



Наукова робота
Наукова тема кафедри: 

«Інноваційні технології у комплексній фізичній 

реабілітації осіб із захворюваннями і травмами 

різних органів і систем організму»

Фізична реабілітація у клініці внутрішніх 

захворювань (професор Сегеда Т.П.)

Фізична реабілітація у неврологічній 

клініці (доцент Бісмак О.В.)

Фізична реабілітація у травматології та 

ортопедії (Фіщенко Я.В.)

Фізична реабілітація медико-

соціальні основи здоров’я

(доцент Тимчик О.В.)

Наукові напрями:



Студентське наукове 

товариство

Щороку студенти виконують 

наукові дослідження, які 

презентують на студентських 

конференціях, олімпіадах різних 

рівнів



Соціально-гуманітарна 

робота
Студенти кафедри приймають активну 

участь у соціальному проекті 

«З Києвом і для Києва»

Команда волонтерів 



Співпраця

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АДЕЛИ

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Slovakia



Бази клінічної практики

6. Благодійне товариство допомоги 

інвалідам та особам із інтелектуальною 

недостатністю "Джерела" м. Київ

1. Державна установа «Інститут травматології 

та ортопедії НАМН України»
2. Державне підприємство «Медбуд» ПАТ 

«ХК «Київміськбуд»

5. Центр соціально-психологічної реабілітації 

для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями в Оболонському районі міста 

Києва

3. Київська міська клінічна лікарня №3

4. Державна установа «Український медичний

центр спортивної медицини МОЗ України»



Профорієнтаційна робота

 Конкурси на кращу

презентацію спеціальності

 Дні відкритих дверей кафедри

фізичної реабілітації та

біокінезіології

 Рекламно-інформаційна

діяльність

 Тематичні зустрічі Презентація кафедри в 

інтернет-ресурсах



Студентське життя
В університеті діє студентський 

парламент, активними членами якого є 

студенти кафедри фізичної реабілітації 

та біокінезіології

У вільний час студенти можуть відвідувати різні спортивні 

секції: футбол, плавання, волейбол, баскетбол, настільний 

теніс, інтелектуальні види спорту, фітнес та ін.

Університет має гуртожитки 



Корисні посилання 

абітурієнту

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

04212, Україна, м. Київ, вул. М.Тимошенка,13-б

Сайт: http://fzfvs.kubg.edu.ua/ E-mail: fzfvs@kubg.edu.ua

Тел.: (044) 485-21-37
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