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ПРОТОКОЛ № 4
від 04 грудня 2019 р.
м. Рівне
Засідання групи забезпеченя
с пе ціа ль но сті 227 « Фіз ич на те рапі я , е р гот ер апі я »
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., Хмеляр І.М., Штрімайтіс О. В.
Порядок денний:
1. Аналіз стану вивчення дисциплін на спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
2. Стан і перспективи роботи зі студентами спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія»
1. СЛУХАЛИ: Коробко Л. Р., яка ознайомила присутніх з результатами
проведеної роботи комісії по стану вивчення дисциплін, які викладаються на
спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія» та розповіла, що
викладачі,які викладають професійно – зорієнтовані дисципліни мають
достатній рівень підготовки, вільно володіють предметом, який викладають.
Студенти підготовлені на достатньому рівні і професійно володіють
практичними навиками. Заняття майбутніх фізичних терапевтів,
ерготерапевтів проходять в симуляційному центрі фізичної терапії, ерготерапії
та на клінічних базах, що дозволяє володіти практичними навиками.
Рижковського В. О.,який довів до відома, що науково- педагогічні працівники,
які викладають на даній спеціальності із розумінням та відповідальністю
поставились до розробки навчально – методичних матеріалів та силабусів.
1. ВИСТУПИЛИ:
Апончук Л. В. яка звернула увагу , що студенти постійно використовують

методичні рекомендації розроблені викладачами та є активними учасниками
системи MOODLE.
Коробко С. Р., яка проінформувала присутніх, що в основному у студентів 4
курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» сформована відповідна
професійна компетентність. На основі здійснення моніторингу діяльності
кафедри медико –профілактичних дисциплін знаходиться на достатньому
рівні. Необхідно вдосконалити рівень залучення студентів до наукової
роботи. Посилити активність науково- педагогічних працівників кафедри у
виданнях, що входять до науково - метричних баз Scopus Web Science.
2. СЛУХАЛИ: Копаницю О. М.,яка довела до відома всіх присутніх про стан і
перспективи роботи зі студентами спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія», а саме,що на даній спеціальності викладання профільних
дисциплін забезпечене матеріально-технічними засобами, достатніми для
досягнення заявлених результатів навчання ОП. Крім того, здобувачі освіти
мають змогу ознайомитись із додатковими засобами фізичної терапії, які
використовується в роботі лікувальних закладів м. Рівного за рахунок
підписаних угод про співробітництво та проведення виробничої практики
студентів. З метою виявлення та врахування потреб та інтересів, завідувачі
кафедр та адміністрація проводить зустрічі із студентським самоврядуванням,
періодичне опитування та анкетування здобувачів. Також роботодавці
безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості, а саме: при проведення виробничих та
клінічних практик в реабілітаційних центрах представники роботодавців
спілкуються зі здобувачами та мають змогу виявити слабкі сторони підготовки.
Пропозиції роботодавців по удосконаленню практичної підготовки
обговорюються на засіданнях кафедри та відповідно вносяться корективи у
зміст освітніх компонент;.
ОП була прорецензована роботодавцями; в процесі провадження освітньої
діяльності на ОП було проведено круглий стіл, де і проходило обговорення
спільних проблем ;роботодавці будуть включені у державну екзаменаційну
комісію, де зможуть оцінити набуті компетентності випускників та надати
рекомендації щодо покращення якості освіти на ОП
3. ВИСТУПИЛИ: Прокопчук В.Ю., яка відмітила, що здобувачі вищої освіти
залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості наступним чином:
проведення опитування щодо
змісту конкретних дисциплін та проведення анкетування у формі зворотного
зв’язку про навчальні дисципліни після повного вивчення курсу
Хмеляр І.М., зазначила, що розроблені викладачами робочі навчальні
програми, методичні розробки та силабуси знаходяться у відкритому доступі
для студентів.
1.УХВАЛИЛИ:
1.1. Переглядати навчальні програми із дисципліни 1 раз у 3 роки, а також
по мірі перегляду та вдосконалення ОПП.
1.2. Враховувати при розробці програм формування інтегральної
компетентності , загальної та професійних компетентностей студентів на
підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної
рамки кваліфікацій.
ГОЛОСУВАЛИ: За - 14. Проти - немає. Утримались - немає.

