Кафедра фізичної реабілітації
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
на 2017-2018 навчальний рік
на денну та заочну, повну та скорочену
форми навчання
за рівнями вищої освіти –
БАКАЛАВР ТА МАГІСТР

Навчання здійснюється за спеціальністю:

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Сфери професійної діяльності:
фахівець з фізичної терапії в лікувально-профілактичних закладах,
фахівець з фізичної терапії в навчально-реабілітаційних закладах,
ерготерапевт,
інструктор ЛФК,
масажист та спортивний масажист,
фахівець в центрах фізичної реабілітації дітей з ураженнями
опорно-рухового апарату та нервової системи,
фахівець у спеціальних школах-інтернатах,
фахівець у закладах для людей похилого віку та інвалідів,
фахівець у школах соціальної реабілітації,
фахівець у громадських організаціях «Інваспорту»,
консультант рекреаційно-курортних, спортивних, соціальнореабілітаційних центрів та закладів,
викладач ВНЗ (для другого (магістерського) рівня вищої освіти).

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: прийом документів триватиме з 11
липня по 27 липня, на скорочену форму – з 11 по 20 липня, на освітній
рівень спеціаліста, ступінь магістра – з 4 по 22 липня.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:
– заява встановленого зразка;
– документ про повну (чи базову) загальну середню освіту і додаток до
нього та їх копії;
– сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти або його

копію за 2016-2017 рр.;
– паспорт і копії його 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок (при відсутності паспорта за
віком – копію свідоцтва про народження, а також копію паспорта одного
з батьків);– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копію військового квитка чи посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
– документи, що дають право на пільги при вступі (якщо такі є);
– 4 фотокартки розміром 3x4 см;
– 3 конверти (1 звичайний з марками, 1 звичайний без марок, 1 формату
А5 без марок);
– папку на зав’язках для документів.
*При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів
обов’язкове.
Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступників
2017 року, які вступають для здобуття ступеня БАКАЛАВРА
на базі повної середньої освіти
(у 2017 році - лише денна форма навчання)
Конкурсні предмети
Мінімальна
Вагові
Спеціальності
(сертифікати ЗНО,
кількість
коефіцієнти
вступні іспити)
балів
Українська мова та
0,25
100
література
227
Біологія
0,4
100
Фізична
Історія України, або
0,25
100
реабілітація
Хімія,
Термін навчання – 4 роки.
Після закінчення 2 курсу хлопці та дівчата мають змогу вступити та
навчатись на військовій кафедрі.

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступників
2017 року, які вступають для здобуття ступеня БАКАЛАВРА
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
(денна та заочна форма навчання)
Спеціальності
освітнього
Ліцензований
рівня
Вступні Термін
обсяг
бакалавра
випробу- навчан(спеціалізації) вання
ня
Денна Заочна
(освітні
Код
форма
форма
програми)
Фаховий
5.12010101
2 роки
20
20
іспит

Спеціальності освітньокваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
Назва

Лікувальна
справа
Сестринська
5.12010102
справа
Медикопрофілактична 5.12010103
справа
Стоматологія

Акушерська
справа
Стоматологія
ортопедична
Стоматологічн
а справа
Лабораторна
діагностика
Усі інші
спеціальності

5.12010104
5.12010105
5.12010106

Джерело
фінансування

ДЗ, ПЛ

227 Фізична
терапія,
ерготерапія

5.12010107
5.12010201

Фаховий
іспит

2 курс,
3 роки

20

16

ПЛ

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступників
2017 року, які вступають для здобуття ступеня МАГІСТРА
які здобули ступінь БАКАЛАВРА
(освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА)
(денна та заочна форма навчання)

Напрями підготовки
ступеня бакалавра
Назва

Код

Вступні
випробування

Здоров’я
Фаховий іспит
6.010203
людини
Іноземна мова
Всі інші
Співбесіда
напрями
Фаховий іспит
підготовки
Іноземна мова

Спеціальність
ступеня магістра

Код

Назва

227

Фізична
терапія,
ерготерапія

Термін
навчання
(в роках)

1,5

Ліцензований обсяг
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
50

15

Для студентів, які проживають у районах області та інших містах, є
можливість поселення в гуртожиток ЧНУ.
КОНТАКТИ:
Кафедра фізичної реабілітації
Факультет фізичної культури та здоров’я людини:
вул. Небесної сотні (Стасюка), 4-д,
тел. (0372) 520058,
моб. +38 (095) 167 48 26
email: fizreab-dpt@chnu.edu.ua

Наш сайт: fizkult.chnu.edu.ua
Розташування:
Студмістечко ЧНУ, факультет фізичної культури та здоров’я людини.

Як проїхати:
Тролейбусом №3 та №5 до зупинки вул. О. Щербанюка (Чапаєва);
автобусом №5 до зупинки «Діагностичний центр».

