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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

від «10» вересня  2019 року 

 

ПРИСУТНІ: професор д.м.н. Савченко В.М.; професор д.б.н. Сегеда Т.П.; 

професор д.б.н. Лисенко О.М., професор д.п.н. Хорошуха М.Ф., професор д.м.н. 

Іващенко С.М., професор д.м.н. Рідковець Т.Г. доцент к.б.н. Омері І.Д.; доцент 

к.п.н. Неведомська Є.О.; доцент к.б.н. Тимчик О.В.; доцент, к.н.ф.в.с. Харченко 

Г.Д.; ст. викладач Яценко С.П., ст. викладач Буряк О.Ю., ст. викладач Погребняк 

Ю.М., ст. викладач Якимчук О.А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про опублікування статей у науково-метричних журналах 

2. Розподіл напрямків роботи кафедри за викладачами 

3. Обговорення готовності та затвердження робочих програм з дисциплін 

викладачів кафедри за двома освітніми програмами (бакалаврського та 

освітнього рівнів). 

4. Розгляд та затвердження переліку та описів вибіркових дисциплін для 

освітньої програми «Фізична терапія» (другий магістерський рівень) 

5. Розгляд та затвердження Програми комплексного екзамену за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія, освітній рівень  другий (магістерський), 

освітня програма фізична терапія.  

6. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: Опублікування статей у науково-метричних журналах 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

професор, д.м.н. Савченко В.М., щодо  публікації статей у науково-метричних 

журналах. За минулий навчальний рік працівниками кафедри було опубліковано 

3 статті у Scopus / WoS. 

УХВАЛИЛИ: Виконання корпоративного стандарту щодо опублікування 

статей у науково-метричних журналах є обов’язковим для каждого викладача 

кафедри. 

 

2. СЛУХАЛИ: Розподіл напрямків роботи кафедри за викладачами. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

професор д.м.н. Савченко В.М., щодо розподілу напрямків роботи викладачами 

кафедри  

УХВАЛИЛИ: Навчальна-методична робота – доцент к.б.н. Омері І.Д., 

Наукова робота – доцент к.п.н. Неведомська Є.О.; 

Соціально-гуманітарна робота – доцент к.б.н. Тимчик О.В.;  

Бази практик студентів –  доцент, к.н.ф.в.с. Харченко Г.Д.; 

Профорієнтаційна робота – Буряк О.Ю., Тимчик О.В. 
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Навчальна робота ‒ Омері І.Д. 

 

3. СЛУХАЛИ: Обговорення готовності робочих програм з дисциплін, що 

викладаються у 1-му семестрі 2019 року. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

професор, д.м.н. Савченко В.М., щодо  готовності робочих програм з дисциплін 

викладачів кафедри. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, що 

викладаються 1 першому семестрі 2019 року за двома освітніми програмами.  

 

Назва дисципліни Автор-укладач Викладач 

Біохімія рухової активності Сегеда Т. П., д б н, 

професор кафедри 

Сегеда Т. П., д б н, 

професор кафедри 

Відновне лікування при 

захворюваннях внутрішніх 

органів та хірургічних 

захворюваннях 

Погребняк Ю.М., 

старший викладач;  

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Погребняк Ю.М., 

старший викладач 

Внутрішні та хірургічні хвороби 

(за професійним спрямуванням) 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Гігієна в реабілітації Неведомська Є. О., 

к п н, доцент 

Неведомська Є. О., к 

п н, доцент 

Анатомія, фізіологія і патологія 

розвитку: Анатомія, фізіологія і 

патологія мовленнєвих та 

сенсорних систем 

Неведомська Є. О., 

к п н, доцент 

Неведомська Є. О., к 

п н, доцент 

Анатомія людини і спортивна 

морфологія 

Неведомська Є. О., 

к п н, доцент 

Неведомська Є. О., к 

п н, доцент 

Загальна теорія здоров'я Тимчик О.В., к б н, 

доцент, 

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Тимчик О.В., к б н, 

доцент, 

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Курортологія Савченко В.М., д м 

н, професор 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту: 

біохімія спорту 

Сегеда Т. П., д б н, 

професор кафедри 

Сегеда Т. П., д б н, 

професор кафедри 

Масаж загальний та 

реабілітаційний 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри  

Якимчук О. А. 

викладач кафедри 

Якимчук О. А. 

викладач кафедри 

Методи дослідження у фізичній 

терапії 

Савченко В.М., д м 

н, професор, 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 
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Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Методика викладання 

фізіотерапевтичних дисциплін у 

вищій школі 

Іващенко С.М., д м 

н, професор 

Іващенко С.М., д м 

н, професор 

Анатомія, фізіологія та безпека 

життєдіяльності у хореографії 

Омері І.Д., к б н, 

доцент Яценко 

С.П., старший 

викладач 

Яценко С.П., 

старший викладач 

Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту: 

Основи медичних знань 

Тимчик О.В., к б н, 

доцент 

Тимчик О.В., к б н, 

доцент 

Медико-біологічні основи 

фізичного виховання: 

Яценко С.П. 

старший викладач 

Яценко С.П. 

старший викладач 

Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту: 

Фізіологія спорту 

Лисенко О.М., д б 

н, професор 

кафедри 

Яценко С.П. 

старший викладач 

Нормальна анатомія людини Неведомська Є. О., 

к п н, доцент 

Неведомська Є. О., к 

п н, доцент 

Анатомія і фізіологія: Анатомія 

людини і спортивна морфологія 

Неведомська Є. О., 

к п н, доцент  

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Неведомська Є. О., к 

п н, доцент 

Яценко С.П., 

старший викладач 

Організація і управління в 

дошкільній освіті: охорона праці 

в галузі 

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Основи геронтології та геріатрії Савченко В.М., д м 

н, професор 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Основи здоров`я Яценко С.П 

старший викладач 

Яценко С.П старший 

викладач 

Основи медичних знань Хорошуха М. Ф., д 

п н, к м н, доцент, 

професор кафедри 

Хорошуха М. Ф., д п 

н, к м н, доцент, 

професор кафедри 

Основи медичних знань та 

охорони здоров`я 

Тимчик О.В., к б н, 

доцент 

Тимчик О.В., к б н, 

доцент Яценко С.П 

старший викладач 

Основи фізичної терапії Буряк О.Ю., 

старший викладач 

Буряк О.Ю., старший 

викладач 

Перша медична допомога Хорошуха М. Ф., д 

п н, к м н, доцент, 

професор кафедри 

Хорошуха М. Ф., д п 

н, к м н, доцент, 

професор кафедри 

Перша медична допомога Тимчик О.В., к б н, 

доцент 

Тимчик О.В., к б н, 

доцент 
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Практика(Виробнича, 

переддипломна/Клінічна 1) 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри, Буряк 

О.Ю., старший 

викладач, 

Запорожець В.А. 

викладач кафедри, 

Мізіна Г.О., 

викладач кафедри 

Практика(Виробнича, 

переддипломна/Клінічна 2) 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри, Буряк 

О.Ю., старший 

викладач, 

Запорожець В.А. 

викладач кафедри, 

Мізіна Г.О., 

викладач кафедри 

Практика(Виробнича, 

переддипломна/Клінічна 4) 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент, 

Буряк О.Ю., 

старший викладач, 

Запорожець В.А. 

викладач кафедри 

Практика(Виробнича, 

професійна/асистентська/) 

Савченко В.М., д м 

н, професор, 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Практика(Навчальна/Ознайомча) Савченко В.М., д м 

н, професор, 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Прикладні технології: охорона 

праці в галузі 

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Омері І.Д., к б н, 

доцент 

Преформовані фізичні чинники Савченко В.М., д м 

н, професор, 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с., доцент 

Психологічні основи фізичної 

реабілітації 

Поляничко О.М., к 

п н, доцент 

кафедри спорту та 

фітнесу  

Поляничко О.М., к п 

н, доцент кафедри 

спорту та фітнесу 

Психологічні основи фізичної 

терапії 

Поляничко О.М., к 

п н, доцент 

Поляничко О.М., к п 

н, доцент кафедри 

спорту та фітнесу 
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кафедри спорту та 

фітнесу 

Спортивна медицина Хорошуха М. Ф., д 

п н, к м н, доцент, 

професор кафедри 

Хорошуха М. Ф., д п 

н, к м н, доцент, 

професор кафедри 

Спортивний та спеціальний 

масаж 

Якимчук О.А., 

викладач кафедри 

Якимчук О.А., 

викладач кафедри 

Східний масаж Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри  

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри Якимчук 

О.А., викладач 

кафедри 

Терапевтичні вправи Буряк О.Ю., 

старший викладач 

Буряк О.Ю., старший 

викладач 

Травми та захворювання опорно-

рухового апарату (політравми) 

Савченко В.М., д м 

н, професор  

Ніканоров О.К., 

д.н.ф.в.с,., 

професор кафедри 

Ніканоров О.К., 

д.н.ф.в.с,., професор 

кафедри 

Університетські студії: Вступ до 

спеціальності 

Неведомська Є. О., 

к п н, доцент 

Неведомська Є. О., к 

п н, доцент 

Університетські студії: Я - 

студент 

Буряк О.Ю., 

старший викладач 

Буряк О.Ю., старший 

викладач 

Фізіологія людини та рухової 

активності 

Лисенко О.М., д б 

н, професор 

кафедри 

Лисенко О.М., д б н, 

професор кафедри 

Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту: 

Фізіологія рухової активності 

Лисенко О.М., д б 

н, професор 

кафедри 

Лисенко О.М., д б н, 

професор кафедри 

Фізіологія рухової активності Лисенко О.М., д б 

н, професор 

кафедри 

Лисенко О.М., д б н, 

професор кафедри 

Фізична реабілітація при 

захворюваннях нервової системи 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Рідковець Т.Г., 

к.м.н., доцент 

кафедри 

Фізична реабілітація Буряк О.Ю., 

старший викладач 

Буряк О.Ю., старший 

викладач 

Фізична реабілітація у 

травматології та ортопедії 

Іващенко С.М., д м 

н, професор 

Іващенко С.М., д м 

н, професор 

Фізична терапія в акушерстві та 

гінекології 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри 

Харченко Г.Д., 

к.н.ф.в.с,. доцент 

кафедри 
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Фізична терапія в геріатрії Савченко В.М., д м 

н, професор 

Савченко В.М., д м 

н, професор 

Фізична терапія осіб з 

органічними порушеннями 

нервової системи 

Буряк О.Ю., 

старший викладач 

Буряк О.Ю., 

старший викладач 

Фізична терапія при травмах та 

захворюваннях опорно-рухового 

апарату (політравми) 

Савченко В.М., д м 

н, професор  

Ніканоров О.К., 

д.н.ф.в.с,., 

професор кафедри 

Ніканоров О.К., 

д.н.ф.в.с,., професор 

кафедри 

 

4. СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження переліку та описів вибіркових 

дисциплін для освітньої програми «Фізична терапія» (другий магістерський 

рівень). 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

професор, д.м.н. Савченко В.М., голова робочої групи для формування переліку 

вибіркових навчальних дисциплін. Савченко В.М. навів інформацію про перелік 

вибіркових дисциплін для освітньої програми «Фізична терапія», які 

рекомендуються до викладання: 

1. Педагогіка та психологія вищої школи Стеблецький А. 

Подшивайлова Л. 

2. Методика викладання фізіотерапевтичних дисциплін у 

вищій школі 

Іващенко С.М. 

3. Протезування та ортезування у фізичній терапії Савченко В.М. 

4. Фізична терапія в онкології Іващенко С.М. 

5. Фізична терапія в акушерстві та гінекології Харченко Г.Д. 

6. Фізична терапія осіб з органічними порушеннями 

нервової системи 

Буряк О.М. 

7. Фізична терапія та ерготерапія при травмах та 

захворюваннях у спортсменів 

Хорошуха М.Ф. 

8. Основи соціальної реабілітації БурякО.М. 

9. Неінвазивна рефлексотерапія Рідковець Т.Г. 

10. Організація мультидисциплінарної командної роботи 

на основі Міжнародної класифікації функціонування 

(МКФ) 

Савченко В.М. 

11. Моделі та інформаційні технології у фізичній терапії Савченко В.М. 

12. Виробнича (асистентська) практика Харченко Г.Д. 
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Також голова робочої групи повідомив, що для кожної дисципліни розроблено 

опис, який можна розмістити на сайті факультету. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані перелік та опис вибіркових дисциплін 

для освітньої програми «Фізична терапія», направити ці матеріали до деканату 

для подальшого розгляду.  

  

4. СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження Програми комплексного екзамену за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітній рівень  другий 

(магістерський), освітня програма фізична терапія. 

ВИСТУПИЛИ: Савченко В.М., зав. кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології, презентував Програми комплексного екзамену за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія, освітній рівень  другий (магістерський), 

освітня програма фізична терапія. Комплексний екзамен складається за 

предметом чотирьох навчальних дисциплін: Травми та захворювання опорно-

рухового апарату (політравми), Основи геронтології та геріартрії, Педіатрія, 

Методологія наукових досліджень у професійній галузі. В програмі наведені 

орієнтовні питання до білетів, критерії оцінювання якості підготовки.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити Програму комплексного екзамену за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія, освітній рівень  другий (магістерський), 

освітня програма фізична терапія. 

 

Завідувач кафедри фізичної реабілітації  

та біокінезіології         В.М. Савченко  

 

 

Секретар кафедри          C. П. Яценко 

 


