
 

 

1. Богдан Руцинський  
Працює  в BODY и НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine 

and the Olympic Team - фізичний терапевт 

Я закінчив бакалаврат Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» на кафедрі біобезпеки 

і здоров’я людини. 

Саме на кафедрі я отримав базові знання з основ медицини, масажу, 

фізичної терапії,  спортивної медицини, основ IT-технологій, які  в подальшому 

і визначили мій життєвий шлях. Роки навчання в Університеті були яскравими, 

веселими ,цікавими,  але досить напруженими щодо оволодіння азами 

професії. Тому що навчання в найкращому вищому технічному закладі України 

потребує багато зусиль від студентів, особливо на нашій кафедрі, де органічно 

поєднувались медицина, філософія, основи фізичної терапії та ерготерапії, 

психології, економіки, дисципліни технічного спрямування. 

  Саме комплексний підхід до процесу відновлення пацієнтів із 

захворюваннями всіх систем організму з використанням технічних методів та 

засобів  реабілітації зацікавив мене більше всього. Педагогічний колектив 

кафедри  всіляко сприяв успішному засвоєнню студентами всіх необхідних 

знань як теоретичних так і практичних  (під час проходження практики  в 

лікувальних закладах охорони здоров’я та центрах реабілітації). Мені дуже 

подобалась тепла та доброзичлива атмосфера в якій відбувалось навчання та 

комфортні відносини між викладачами і студентами, все це робило навчання 

ефективним та цікавим.  



Після закінчення Університету я працював в різних напрямках фізичної 

терапії, самостійно опанував різні методики реабілітації і дуже вдячний всім 

викладачам кафедри біобезпеки і здоров’я людини, які із самого початку 

заклали такий міцний фундамент необхідних знань, що дозволили мені в 

подальшому успішно працювати в професії і отримувати від цього 

задоволення. Бажаю кафедрі і далі працювати не менш ефективно, мати 

багато активних та мотивованих студентів, успішно проводити наукову роботу  

і мати на все це сили. Дякую за досвід і знання! 

 

 

 

 
2. Юлія Зверєва -    «Амбулаторія спини» - мережа Центрів фізичної 

терапії та масажу – фізичний терапевт 



Я отримала професію «Фізичний терапевт» на кафедрі біобезпеки і здоров’я 
людини Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського.  
Дякую долі, що вона привела мене саме до КПІ, тому що час проведений в 
стінах Університету був незабутнім. Цікаве студентське життя дуже 
гармонійно поєднувалось з навчанням,  до якого і студенти і педагогічний 
колектив ставились дуже відповідально і старанно.  
Всі викладачі кафедри прикладали багато зусиль для того, щоб донести до 
студентів в максимально доступній формі знання з анатомії, фізіології, 
масажу, фізичної реабілітації при різних захворюваннях та екстремальних 
станах та багато всього іншого. Багато уваги під час навчання приділяли 
питанням спілкування з пацієнтами та клієнтами різного віку та з різними 
захворюваннями органів і систем. Все це стало в нагоді в моєму подальшому 
професійному житті після закінчення навчання. 
На кафедрі багато уваги приділяли технічним засобам реабілітації, студенти 
мали можливість ознайомитись з ними під час практичних занять та 
проходження практики в лікарнях та інших медичних закладах. Зараз цей 
напрямок реабілітації розвивається дуже активно і знання, які ми отримали 
на кафедрі дуже знадобляться для надання реабілітаційних послуг хворим, 
пораненим та клієнтам на високому сучасному рівні.  Дякую всім 
співробітникам кафедри за високий рівень професіоналізму при викладанні 
дисциплін та прекрасний  приклад взаємин між ними та студентами. Бажаю 
кафедрі працювати ще багато років і підготувати велику кількість сучасних 
спеціалістів з реабілітації  

 
 
 
 



 
3.Ганна Бабчинська –  
Медичний центр "Доктора Павлова" – фізичний реабілітолог 

 

Я згадую своє навчання в Київському політехнічному університеті імені 

Ігоря Сікорського на кафедрі біобезпеки і здоров’я людини з великим теплом   

і приємністю.  Я ще з медичного коледжу хотіла бути реабілітологом і обирала 

місце де можна  навчитись цієї професії  дуже відповідально.  Не зважаючи на 

те, що це технічний  ВНЗ, знання необхідні для сучасного фізичного терапевта, 

там викладають дуже професійно на високому сучасному рівні.  Крім того, 

навчання в одному з провідних ВНЗ України відрізняється особливою 

атмосферою і бурхливим студенським життям. Там створені всі умови для 

гармонійного розвитку молодої сучасної людини.  

До сих пір викликають теплі спогади наші практичні заняття з масажу, 

гідрокінезотерапії, спортивної медицини, оздоровчих технологій, які 

проходили на базі спортивного комплексу Київського політехнічного інституту.  



Багато практичних навичок та умінь ми отримали при проходження 

практики на клінічних базах, де опановували розроблення програм фізичної 

реабілітації для хворих  кардіологічного, пульмонологічного профілю, при 

травмах та ушкодженнях опорно-рухового апарату та інших. Дуже вдячна  

викладачам кафедри всім, без винятку, за тактовне, доброзичливе відношення 

до студентів та професійне  викладання своїх дисциплін.  

Маю надію на те, що колектив кафедри біобезпеки і здоров’я людини 

факультету біомедичної інженерії ще багато років буде готувати реабілітологів 

вищого гатунку, а викладачам зичу багато здоров’я, професійної витримки  та 

вдячних студентів!  

 

 

  

4.  Євдокименко Богдан, Медичний центр фізичної  реабілітації 

"Алгоритм Здоров'я"  

Мене звати - Євдокименко Богдан, я випускник кафедри біобезпеки та 

здоров'я людини, за освітньою програмою - магістр, спеціальності фізични 



терапія, та ерготерапія. Зараз працюю фізичним терапевтом в Медичному 

центрі фізичної  реабілітації "Алгоритм Здоров'я"  

З початку самого навчання у 2015 році, я просто цілком і повністю 

завантажився у навчання, прямо кажучи став "заучкою", протягом першого 

курсу - завдяки уваги викладачів здобув перші основні знання та розуміння, 

як це - працювати фіз.реабілітологом, і вже на середині другого курсу 

влаштувався на першу роботу по спеціальності, у всіх це викликало 

беззаперечні сумніви: "Так рано, ще нічого майже не знаєш, і вже працюєш 

по спеціальності". 

Але моєю рушійною силою було одне — палаюче бажання всі здобуті 

знання застосовувати на практиці, і в мене це вийшло. Як з навчанням було? - 

Тут все було добре, я продовжував працювати на неповний робочий день і 

цілком гарно навчатись без жодних складнощів.  

В кафедрі мені подобалось все, рівень викладання, мотивації студентів, 

тих думок які мали "палаючу" енергію втілення мрій студентів. Це неабияка 

підтримка, яка допомогає вирувати, так само як допомогала і мені.  

Здобувавши необхідний рівень знань в університеті, я продовжував і 

досі продовжую працювати, викарбовуючи з себе морально сильну людину, 

яка зможе допомогти, лікувати, реабілітувати тощо.  

Ця кафедра стала моїм новим шляхом, новою дорогою до успіху.  

Дякую всім людям, які чуйно та професіонально ставляться до 

підготовки студентів з освітньої програми «фізична терапія, ерготерапія», 

«фізична реабілітація», «фізична терапія». 

 

 



 

5. Єпанєшнікова Дар’я   

Медичний центр фізичної  терапії і масажу "Алгоритм 

Здоров'я" 

Я дуже рада поділитися своїм позитивним враженням про навчання на 

кафедрі біобезпеки і здоров’я людини . Кафедра ФБМІ дійсно є чудовим 

місцем для вивчення і розвитку в області фізичної реабілітації. Починаючи з 

компетентних та досвідчених викладачів, що мають багато знань у сфері 

фізичної реабілітації та допомогли мені розуміти складні концепції і практичні 

навички. Вони завжди готові допомогти і надати підтримку студентам. Крім 

того, факультет має відмінну інфраструктуру, таку як сучасні лабораторії та 

зручні аудиторії. Тут можна отримати багато практичного досвіду, 

напрацювати практичні навички, використовуючи спеціальні тренажери, 

симулятори, технічні та ортопедичні засоби фізичної терапії, ерготерапії, 

прилади з функціональної, реабілітаційної діагностики. Загалом, навчання на 

кафедрі біобезпеки і здоров’я людини було надзвичайно корисним та цікавим. 

Я рекомендую факультет для всіх, хто цікавиться цією областю, тому що тут 

можна отримати відмінну освіту та підготовку для майбутньої кар'єри. 


