
 «Всі здорові люди люблять життя» (Г. Гейне). 

«Здоров’я – дорожче золота» (В. Шекспір). 

Дійсно, здоров'я є найбільшою цінністю 

людського життя. Під впливом багатьох стресових 

чинників, напруженого темпу життя, погіршення 

екологічних умов, здоров'я людини знаходиться 

під великою загрозою і допоможе в цій ситуації – 

фахівець з фізичної реабілітації.  
       

  Якщо Ви маєте щире серце, Вам не байдужа 

доля людей, які з певних причин позбавлені 

радості руху і нормального життя, ви маєте 

бажання допомогти їм на професійному рівні, 

ця спеціальність –  саме для Вас! 
  

  Факультет природознавства, здоров’я людини 

і туризму ХДУ  запрошує абітурієнтів до 

навчання за спеціальністю  «Фізична терапія, 

ерготерапія» (Фізична реабілітація), який має 

денну та заочну форми навчання за рівнями вищої 

освіти «Бакалавр» (кваліфікація – фахівець з 

фізичної реабілітації) та «Магістр» (кваліфікація 

— магістр з фізичної реабілітації). 

 

 

 

 

Практична підготовка студентів 

здійснюється в провідних медичних та 

реабілітаційних установах міста та області: 

- КЗ “Херсонська міська клінічна лікарня 

імені  О.С. Лучанського”; 

- КЗ “Херсонська міська клінічна лікарня 

імені  А. і О. Тропіних”; 

- Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня; 

- Херсонський обласний кардіологічний 

диспансер; 

- КЗ “Херсонська міська клінічна лікарня 

імені Є.С. Карабелеша”; 

- Херсонський обласний центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів; 

- КЗ «Херсонський обласний центр здоров’я і 

спортивної медицини»; 

- КЗ “Херсонський обласний Будинок дитини 

Херсонської обласної ради; 

- Чорнобаївська санаторна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської 

обласної ради; 

- ТОВ «Міжнародний дитячий медичний 

центр «СКІФОС»; 

- Цюрупинський дитячий будинок-інтернтат 

тощо. 
 

Напрямки наукових досліджень: 

- застосування методів фізичної реабілітації 

при різних захворюваннях та у спорті; 

- застосування нетрадиційних методів 

фізичної реабілітації при різних нозологіях 

тощо. 

 

Після закінчення навчання випускники можуть 

бути  працевлаштовані в:  

-центри спортивної медицини та реабілітації; 

- лікарні (реабілітаційні та фізіотерапевтичні 

відділення); 

- санаторно-курортні заклади; 

- спеціалізовані інтернати для осіб з особливими 

потребами; 

- спортивні школи; 

- оздоровчі установи; 

- SPA-центри і т.і. 

 

Випускники можуть обіймати такі 

посади: 

- фахівець з фізичної реабілітації; 

- масажист; 

- масажист спортивний; 

- інструктор з лікувальної фізкультури;  

- інструктор-методист з фізичної культури та 

спорту у медичних та оздоровчих закладах, 

навчально-реабілітаційних центрах, закладах 

освіти та соціального захисту населення, 

спортивно-тренувальних центрах,  

спортивних командах; 

- керівник спортивно-оздоровчого закладу 

тощо. 

 

 

В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ —  

                        ЗДОРОВИЙ ДУХ! 



Кадровий склад кафедри: 

     Гурова Антоніна Іванівна — завідувач 

кафедри, кандидат біологічних наук, доцент; 

    Васильєва Наталія Олегівна — кандидат 

біологічних наук, спеціаліст з фізичної 

реабілітації, доцент; 

     Козій Тетяна Петрівна — кандидат 

біологічних наук, доцент; 

Коньков Аркадій Миколайович — кандидат 

медичних наук, доцент; 

   Карпухіна Юлія Вікторівна — кандидат 

біологічних наук, доцент; 

    Годлевський Петро Мечиславович - кандидат 

наук з фізичного виховання і спорту, доцент; 

    Гребенюк Наталія Василівна – кандидат 

медичних наук, старший викладач; 

   Таран Інна Віталіївна — кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, старший 

викладач; 

   Тарасова Ольга Олександрівна  — кандидат 

біологічних наук, доцент; 

    Лозинська Лілія Миколаївна —  

   старший лаборант; 

Зовнішні сумісники: 

  Ромаскевич Юрій Олексійович — доктор 

медичних наук, професор, 

 Попова Лариса Володимирівна — кандидат 

медичних наук, доцент 

 

Контакти: 

Кафедра здоров’я людини 

Факультет природознавства, здоров’я людини і 

туризму, 

Херсонський державний університет 

Головний корпус, 7-й поверх, ауд. 707, 710. 

м. Херсон, 73000, вул. 40 років Жовтня, 27 

Сторінка кафедри: http://www.ksu.ks.ua  

E-mail: lilya@ksu.ks.ua 

Тел. для довідок: (0552) 32-67-54; 

Тел. приймальної комісії: (0552) 32-67-34 

 

Вимоги до вступу на І курс 

 

Вимоги до вступу на ІІ курс 
      На ІІ курс можуть вступати 

випускники медичних коледжів 

(молодший спеціаліст), вищих училищ 

фізичної культури (молодший спеціаліст) 

та особи, які бажають отримати другу 

вищу освіту, за наявності вакантних 

місць, на денну та заочну форми 

навчання, лише на контрактну основу, за 

результатами фахового вступного 

випробування з анатомії людини 

(співбесіда). 

 

Вимоги до вступу у магістратуру. 
     У магістратуру денної та заочної форм 

навчання можуть вступати особи, які 

мають диплом бакалавра та спеціаліста з 

фізичної реабілітації, за результатами 

іспитів з фізичної реабілітації та іноземної 

мови. Для вступу із дипломами інших 

спеціальностей (перехресна магістратура), 

крім іспитів – додаткове фахове 

випробування. 

 

 

Чекаємо на Вас у Херсонському 

державному університеті! 
 

Міністерство освіти і науки 

України 

Херсонський державний 

університет 

Факультет природознавства, 

здоров'я людини і туризму               

Кафедра здоров'я людини 

 

Спеціальність:  

227 Фізична терапія, 

ерготерапія (Фізична  

реабілітація) 
 

 

Херсон 2017 

Спеціальність  Сертифікати ЗНО 

227 Фізична 

реабілітація 

1) українська мова та 

література; 

2) біологія; 

за вибором 

абітурієнта: 

3)  історія України або 

географія 

Мінімальний бал ЗНО 

для участі у конкурсі 

має бути не менше 100 

балів 

http://www.ksu.ks.ua/

