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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

2. Про погодження освітньо-професійних програм та навчальних планів 

на 2018-2019 н.р. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

 



Голову НМО Адирхаєва С.Г. про погодження освітньо-професійних 

програм та навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей «016 

Спеціальна освіта», «227 Фізична терапія, ерготерапія» освітніх рівнів 

«бакалавр», «магістр» на 2018-2019 н.р.  

Адирхаєв С.Г. відмітив, що освітньо-професійні програми підготовки 

фахівців були розроблені відповідними проєктними групами, де були враховані 

вимоги МОН України та внутрішніх нормативних документів, зокрема внесені 

пропозиції представників роботодавців, здобувачів вищої освіти та інших 

стейкхолдерів. Розробка ОПП відбувалася на основі затверджених Тимчасових 

стандартів Університету «Україна». В той же час проєкти навчальних планів 

обговорювалися на відповідних випускових кафедрах і були сформовані у 

відповідності до представлених освітньо-професійних програм. 

Доповідач представив проєкти освітньо-професійних програм та 

навчальних планів на 2018-2019 н.р. і запропонував їх рекомендувати до 

затвердження на Вченій раді Університету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

Погодити та рекомендувати до затвердження на Вченій раді Університету 

освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки фахівців 

спеціальностей «016 Спеціальна освіта», «227 Фізична терапія, ерготерапія» 

освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» на 2018-2019 н.р. 
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