
ПРОТОКОЛ 

 засідання проектної групи для розгляду 

результатів анкетування здобувачів освіти 

 на освітньо-професійній програмі  

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  

Харківського національного медичного університету 

№4  від “2” лютого 2021 р. 

 

Присутні: Істомін Андрій Георгійович – гарант освітньої програми, 

керівник проектної групи, доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної 

терапії, ерготерапії; Калюжка Аліна Андріївна – член проектної групи, 

кандидат медичних наук, доцент кафедри спортивної, фізичної та 

реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії; Латогуз Сергій 

Іванович – член проектної групи, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, 

ерготерапії; Резуненко Ольга Василівна  –  член проектної групи, кандидат 

медичних наук, доцент кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної 

медицини, фізичної терапії, ерготерапії. 

 

 

Головує:  В.о. завідувача кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної 

медицини, фізичної терапії, ерготерапії Істомін А.Г. 

 

Секретар: Латогуз Сергій Іванович – кандидат медичних наук, доцент 

кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної 

терапії, ерготерапії 

Відсутні: немає 

 

Порядок денний:  

1. Інформація про результати анкетування здобувачів освіти на 

освітньо-професійній програмі «Фізична терапія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  

2. Затвердження плану заходів з реагування на результати 

анкетування здобувачів освіти за ОПП «Фізична терапія» 

Слухали:  
Голову засідання, в.о. зав. кафедри проф. А.Г.Істоміна, який 

поінформував членів ОПП про результати анкетування здобувачів освіти 

освітньо-професійної програми «Фізична терапія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Основними зауваженнями здобувачів, які зазначені більш ніж  третиною 

респондентів стали: брак практики, що виник через карантин (34,6%); 

обмеженість впливу на те, що відбувається під час занять (34,6%). Також 

здобувачі недостатньо знаються на програмах міжнародної академічної 



мобільності (38,5%); недостатньо знаються на процедурі реагування вишу 

на порушення академічної доброчесності (38,5%); незадоволені порядком 

оскарження результатів заліків, іспитів (38,5%). Крім того в анкетах є 

згадки про порушення академічної доброчесності викладачами (15,4%), 

корупції (15,4%), сексуального домагання (7,7%), які потребують 

ретельного розгляду на розширеному засіданні проектної групи та 

здобувачів вищої освіти. 

 

Виступили: 

 

1. Калюжка Аліна Андріївна –зазначила, що 34,6% респондентів/-

ок не мають впливу на те, що відбувається під час занять. Пропонує 

переглянути методологію проведення  практичних занять з дисциплін, які 

викладають на ОП. 

 

2. Латогуз Сергій Іванович – зауважив, що більше третини 

опитаних (38,5%) недостатньо знаються на програмах міжнародної 

академічної мобільності. Пропонує постійно оновлювати інформацію 

міжнародного відділу про програми міжнародної академічної мобільності 

на сторінці кафедри на сайті ХНМУ. 

 

3. Резуненко Ольга Василівна – наголосила, що більше третини 

опитаних (38,5% респондентів/-ок) недостатньо знаються на процедурі 

реагування вишу на порушення академічної доброчесності. Пропонує 

розмістити інформацію стосовно процедури реагування ЗВО на порушення 

академічної доброчесності на сторінці кафедри на сайті ХНМУ. Також 

було зазначено, що 38,5% респондентів/-ок незадоволені порядком 

оскарження результатів заліків, іспитів. Пропонує обговорити на 

розширеному засіданні проектної групи пропозиції студентів щодо 

вдосконалення порядку оскарження результатів заліків, іспитів. 

4. Істомін Андрій Георгійович ¬ – зауважиа, що на сьогодні 

найскладнішим проблемним питанням залишається брак практик на тлі 

пандемії. Пропоную в залежності від епідеміологічної ситуації з 

захворюваністю на COVID 19 в м. Харкові проектною групою в співпраці з 

керівниками баз клінічних практик вирішувати питання щодо проведення 

їх в «off-line» режимі. 

Ухвалили: 

Прийняти до уваги інформацію щодо результатів анкетування 

здобувачів освіти на освітньо-професійній програмі за спеціальністю 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» Харківського національного медичного 

університету. Рекомендувати до подальшого  розгляду на ВР факультету 

«План проведення заходів у відповідь на результати анкетування 

здобувачів освіти на освітньо-професійній програмі за програмою 227 

«Фізична терапія». 



 


