
ПРОТОКОЛ № 5
засідання навчально-методичної комісії спеціальності 227 «Фізична

терапія, ері о терапія»
факультету громадського розвитку та здоров’я 

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

Від 30.01.2023 року
: . ' V.  і

Присутні: івасик Н.О., Кордне Б.Д., Лабінський А.И., Найда Л.Я., 
Свистун Ю.Д., Середа С.В., Блайда І.М., Лабінська Г.Б., Пеленьо А.Р., 
Пилипчук Ю.Д.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Доповідач 
Івасик Н.О.

2. Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти ОП 
«Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти що до ОК пройденого семестру. Доповідач Лабінська Г’.Б.

1. СЛУХАЛИ: І васик Н.О. повідомила, що 16 грудня 2022 року 
Кабінет Міністрів України постановив внести зміни до переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147; 2021 р., № 
60, ст. 3764). Згідно постанови № 1392 у позиції «22 Охорона здоров’я» у 
графі «Код і найменування спеціальності» цифри і слова «227 Фізична 
терапія, ерготерапія» замінити цифрами і словами «227 Терапія та 
реабілітація». Здобувані вищої га фахової передвищої освіти, які вступили до 
закладів освіти для здобуття вищої та фахової передвищої освіти до набрання 
чинності цією постановою (крім тих, що поновлюються), продовжують 
навчання відповідно до обраних галузей знань та спеціальностей. 
Поновлення здобувачів вищої та фахової передвищої освіти здійснюється па 
освітню програму за спеціальністю, іа якою здійснюється підготовка 
здобувачів відповідного року набору.

УХВАЛИЛИ; Взяти до відома дану інформацію при розробці ОП за 
даною спеціальністю.
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2. СЛУХАЛИ: Лабінську Г .Б. яка оголосила результати анонімного
опитування студентів щодо ОК, які вивчалися вподовж попереднього 
семестру, освітнтньо-професійної програми 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня. Дане анкетування включало 
питання, які дозволяють виявити як інтереси студентів щодо навчального



процесу, час, який здобувані приділяли вивченню ОК, так і оцінку подачі 
матерялу даних ОК.

В опитуванні взяли участь здобувані 1-4 курсів - 93-98% від загальної 
кількості студентів на курсі.

Результати анкетування показали, що па вивчення дисципліни 55% 
здобувачів присвячували по 1-2 годин на тиждень, 3-5 годин - 35% студентів, 
більше 5 годин -  10% респондентів (окрім аудиторнпх годин).

95-100% здобувачів вказали, що були ознайомлені зі структурою курсу, 
та заняття проводились у відповідності до програми курсу. 60-80% 
респондентів зазначили, що представлений матеріал був добре 
підготовленим і викладався послідовно, а методи навчання були цікавими. 
15-20% студентів сказали, що їм було складно відповісти на це питання.

Що стосується об’єктивності оцінювання, на думку здобувачів, то цей 
показник коливався в межах 70-100% залежно від дисципліни, яку студенти 
оцінювали. Свої знання з курсу 30% студентів оцінюють на «Відмінно», 55% 
на «Добре», 5% на «Погано», а 10 % було складно відповісти на це питання. 
Результати анкетування показали, що студенти були присутніми на 50-80% 
занять відповідно до дисциплін курсу. Однією з причин пропуску занять 
студентами чи перенесення його на інший час були перебої з 
електропостачанням та запровадженням аварійних та планових відключень 
електроенергії, що ускладнили online-навчання для частини студентів, а 
також повітряними Тривогами, які співпадали з часом занять.

Найбільш доступними та ефективними дистанційними технологіями 
при вивченні курсу студенти вважають: Віртуальні освітні середовища 
(Moodle, GoogleClassroom та ін.) -  70%, Месенджери (Viber, Messenger, 
Telegram та ін.) -  6%, Електронна пошта -  4%, Відео звязок (Zoom, Skype, 
Meet, тощо) -  20%. Жоден з респондентів не сказав, що дистанційні 
технології неефективні.

ВИСТУПИЛИ: викладачі кафедри, які обговорили результати
анонімного анкетного опитування.
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УХВАЛИЛИ: затвердити результати опитування з врахуванням
пропозицій здобувачів першого рівня (бакалаврського) вищої освіти за 
спеціальністю 227 «Фізичнатеранія, ерготерапія».

Г олова НМК спеціальності
227 «Фізична Ітерапія, ерготерапія»
к.фіз.вих., доцент

Секретар НМК спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
к.м.н., доцент Найда Л.Я.


