
ПРОТОКОЛ № 1
засідання навчально-методичної комісії спеціальності 227 «Фізична

те ра пін, ер готе рані я »
факультету громадського розвитку та здоров’я 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

Від 25.08.2022 року

Пр и с у т н і: - Івасик Н.О., Найда Я.Я., Лабінський А.Й., Свистун Ю.Д., 
икий Б.В., Копчак Л.М., Федечко М.Й., Лабінська Г.Б., Пеленьо А.Р., 

Лилипчук Ю.Д., Середа С.В.

Іорядок денний:
1. Заміна у складі НМРС 227
2. Розгляд методичних рекомендацій. Доповідач Івасик Н.О.
3. Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти ОГЇ 

«Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої
світи. Доповідач Найда Л.Я.

1. СЛУХАЛИ: І васик Н.О. про зміни до складу навчально-
методичної комісії спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

ВИСТУПИЛИ: Лабінський А.Й. з пропозицією затвердити склад
Запропонованої комісії

УХВАЛИЛИ: затвердити склад навчально-методичної комісії
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:

Доцент Івасик Н.О. - голова комісії,
Доцент Найда Л.Я. 

і Доцент Свистун 10.Д.
Директор КНП Львівської обласної ради «Центр спортивної медицини і 

р еабілі гації» Середа С.В.
І Студент ОС «Бакалавр» Пеленьо А.Р. 4 курс 

Студент ОС «Бакалавр» Пилипчук 10.Д. З курс

2. СЛУХАЛИ: І васик Н.О. про розгляд методичних рекомендацій:
1. Івасик Н.О. Основи реабілітації при внутрішніх захворюваннях: 

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять. Львів: 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, 2022. -  20 с.

Рецензент: Лабінський А.Й. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та
здоров’я людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
2. Захворювання опорно-рухового апарату: Методичні рекомендації для 

практичних занять і самостійної роботи студентам спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» / А.Й. Лабінський, 
І ,Б.Лабінська - Львів: ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького, 2022. -  22 с.

Рецензент: Найда Л.Я. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я
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! людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
| 3. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності

нервової системи: Методичні рекомендації для практичних занять і 
самостійної роботи студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» ОС «Бакалавр» / Г.Б.Лабінська - Львів: ЛНУВМБ ім. С.З. 
Гжицького, 2022. -  20 с.

І Рецензент:Івасик Н.О. -к.фіз.вих., доцент, в.о. зав. кафедри реабілітації та 
здоров’я людини ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького
4. Вікова фізіологія: Методичні рекомендації для практичних занять і 

самостійної роботи студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» ОС «Бакалавр» / А.Й.Лабінський, Г.Б.Лабінська - Львів: 
ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького, 2023. -1 6  с.

Рецензент: Найда Л.Я. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я 
| людини ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького
| 5. Копчак Л.М. Долікарська медична допомога: Методичні рекомендації

для практичних занять студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» ОС «Бакалавр». Львів: ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, 
2022. 42 с.

; Рецензенти: професор кафедри сімейної медицини ЛНМУ ім. Данила 
і Галицького д.мед.н. Світлик Г.В.;

доцент кафедри реабілітації та здоров'я людини ЛНУВМБ імені С. 3. 
Гжицького, к.мед.н. доцент Найда Л.Я.

| 6. Копчак Л.М, Фізична реабілітація: Методичні рекомендації для
практичних занять студентам спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт». Львів: ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького, 2022. 27 с. 

і  Рецензенти: професор кафедри сімейної медицини ЛНМУ ім. Данила 
Галицького д.мед.н. Світлик Г.В.;

і в.о. зав. кафедри реабілітації та здоров'я людини ЛНУВМБ імені С. 3.
Гжицького

УХВАЛИЛИ: затвердити та рекомендувати до друку перераховані 
методичні рекомендації.

4. СЛУХАЛИ: Найду Л.Я., яка оголосила результати анонімного 
Опитування студентів щодо освітнтньо-професійної програми 227 «Фізична 
[терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня. Дане анкетування 
включало питання, які враховують інтереси студентів щодо навчального 
процесу та будуть взяті до уваги при удосконаленні освітньої програми та 
Організації освітнього процесу. За даними анкетування не було виявлено 
випадків використання навчання та викладання, які б були не прийнятними 
дя здобувачів вищої освіти, зокрема:

У ЕЗ загальному задоволені навчанням за обраною освітньою 
Програмою 83,1% респондентів, а частково - 13,8% опитаних.
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> 87,7% здобувані в вважають, що дисципліни, що викладаються, 
відповідають фаховим інтересам для отримання майбутньої спеціальності, 
цешта - що частково відповідають.

> 84,6% студентів вважають, що методи та засоби, які
застосовуються в процесі навчання, забезпечують набуття необхідних їм 
Іцомпетентностей, а 12,3% опитаних - що частково.

Уг Усі 100% респондентів кащують про те, що їх інформують про 
ґ|роцедуру дотримання академічної доброчесності.

У 83,1% здобувачів вказує на прозоре та чесне оцінювання
Результатів навчання, а 12,3 % - що частково.

> 87,7% студентів стверджують, що проходження клінічної
Практики сприяє підвищенню знань та практичних навичок, а 9,2% - що

астково.
У 3 інструментів дистанційних технологій найбільш ефективними 

42,2% студентів вважає Віртуальні освітні середовища (Moodle, Google 
jCpassroom та ін.), 39,6% - Відеозв'язок (Zoom, Skype, Meet, Hangouts тощо), 

0,8% опитаних не вважають дистанційні технології ефективними.
"г 49,2% ^добувачів вважає, що у них не мас обставин, що

егативно впливають на організацію повноцінного дистанційного навчання. 
0,8% вважає, що відсутність постійного доступу до мережі Інтернет є 
ричиною негативного впливу на організацію повноцінного дистанційного 
авчання, 12,3% - відсутність необхідних навичок роботи з технікою та 
рої рамним забезпеченням, а решта - відсутність потрібної техніки вдома.

> 66,2% здобувачів вважає рівень успішності свого навчання, як 
обрий, 18,5 - відмінний, а 15,4% - задовільний.

55,4% здобувачів дали відмінну загальну оцінку освітньої 
іяльності освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія», 
9,6% - як добре та 7,7% -як задовільно.

ВИСТУПИЛИ: викладачі кафедри, які обговорили результати
фюнімного анкетного опитування.

УХВАЛИЛИ: 3 урахуванням результатів опи тування студентів додати 
Як основну компоненту «Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним 
прямуванням)»

Голова НМК спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
к.фіз.вих., доцент

І! •: :« |
Секретар НМК спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
к.м.н., доцент

Івасик Н.О.

Найда Л.Я.


