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ПРОТОКОЛ № 2
від 11 жовтня 2019 р.
м. Рівне
Засідання групи забезпечення
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
Рівненської обласної ради

Присутні:
Апончук Л. В., Горська О. В., Коробко Л. Р., Коробко С. Р., Копаниця О. М.,
Маркович О. В., Мацишина К. М., Оксюта В. М., Прокопчук В. Ю.,
Рижковський В. О., Чередняк Я. М., Чернієнко О. А., Чижишин Б. З.,
Щербатий А. А.
Запрошені:
Баб'як В. І., ХмелярІ. М., Штрімайтіс О. В. та студенти - Сульжик Н.,
Базилюк Л.
Порядок денний:
1.
Про практичну підготовку студентів спеціальності 227 « Фізична
терапія, ерготерапія»,
галузь знань 22 Охорона здоров’я,
освітньокваліфікаційний рівень – бакалавр.
1. СЛУХАЛИ: Оксюту В. М. про практичну підготовку студентів
спеціальності 227 « Фізична терапія, ерготерапія», галузь знань 22 Охорона
здоров’я, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, який звернув увагу про
те , що практичні
заняття з професійно – зорієнтованих дисциплін

відбуваються на достатньому рівні, відповідно до навчальних програм.
Викладачами розроблені завдання, алгоритми формування відповідних
практичних навичок майбутнього фізичного терапевта, ерготерапевта. Звернув
увагу на більш ширше використання під час проведення занять ігрових
технологій, рольових ігор, інтерактивних методів та форм проведення занять.
1. ВИСТУПИЛИ:
Прокопчук В. Ю., яка звернула увагу , що проведене анкетування студентів
засвідчили , що вони в цілому задаволені рівнем викладання професійно –
зорієнтованих дисциплін, але виявили бажання більше удосконалювати свої
практичні навички в реабілітаційних центрах.
Горська О. В., яка ознайомила присутніх із рівнем написання тестів на
залишковий рівень знань студентів 4 курсу. Результати тестів засвідчили, що
студенти в основному володіють середнім та достатнім рівнем професійних
навичок , але певний теоретичний об’єм знань із попередніх курсів необхідно
повторити і при подальшій організації освітнього процесу врахувати.
Мацишина К. М., яка ознайомила присутніх із залученням студентів до
гурткової роботи на кафедрі. Звернула увагу, що під час проведення гурткової
роботи студенти удосконалюють свої навички та вміння, які потрібні для
подальшої їх професійної діяльності.
Сульжик Наталія, яка розповіла, що рівнем викладання викладачів студенти
задоволені, але бажають, щоб більше було спрямовано на практичну підготовку
на базах реабілітаційних центрів. Майбутні фізичні терапевти, ерготерапевти
беруть участь, як волонтери у Республіканському госпіталі ветеранів. Студенти
відвідують гуртки, але у зв’язку із великим навантаженням, кількість студентів
зменшується. Також студенти 3 - 4 курсів додатково навчаються на курсах
масажу.
1.УХВАЛИЛИ:
1.1.
Посилити практичну підготовку студентів, запровадивши дуальну
форму здобуття освіти.
1.2.
Провести рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти і науковопедагогічних працівників після завершення курсу, з метою оцінювання якості
процесу формування практичних вмінь та навичок.
ГОЛОСУВАЛИ: За - 14. Проти - немає. Утримались - немає.

