
ВИТЯГ 

із протоколу № 2 

засідання Науково-методичного об'єднання з  

з фізичної терапії, середньої та спеціальної освіти 

 

м. Київ         26 грудня 2018 року 
 

Присутні:  
Адирхаєв Сослан Георгійович (голова НМО), доктор педагогічних наук, доцент, 

Інститут соціальних технологій, директор 

Любенко Валерій Олексійович, кандидат медичних наук, доцент, Інститут соціальних 

технологій, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Адирхаєва Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, Інститут соціальних 

технологій, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Лисенкова Ірина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри спеціальної освіти, здоров'я та 

соціальної роботи 

Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський інститут 

економіки і права, завідувач кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання 

Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Полтавський 

інститут економіки і права, доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання  

Пономаренко Владислав Іванович, доктор медичних наук, професор, 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, професор кафедри фізичної 

реабілітації  

Кравчук Людмила Степанівна,кандидат педагогічних наук, доцент, Хмельницький 

інститут соціальних технологій, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної 

культури і спорту  

Панченко Тамара Іванівна, кандидат біологічних наук, Житомирський економіко-

гуманітарний інститут, викладач кафедри фізичної реабілітації 

Гусаревич Олександр Володимирович, кандидат  наук з фізичного виховання та 

спорту, Житомирський економіко-гуманітарний інститут, викладач кафедри фізичної 

реабілітації 

Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, 

Вінницький соціально-економічний інститут, професор кафедри медицини та реабілітації 

Корчинський Володимир Станіславович, доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник, Вінницький соціально-економічний інститут, професор кафедри медицини та 

реабілітації 

Калюжна Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Кіровоградський 

інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації  

Січкар Ольга Юріївна, Кіровоградський інститут розвитку людини, викладач кафедри 

фізичної реабілітації 

Чижик Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, професор, Луцький інститут 

розвитку людини, професор кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення   

Крупа Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Хмельницький 

інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

2. Про погодження змінених освітньо-професійних програм та 

навчальних планів на 2018-2019 н.р., у зв’язку із затвердженням стандартів 

вищої освіти МОН України. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  



 

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

професійної програми та навчального плану на 2018-2019 н.р., у зв’язку із 

затвердженням стандарту вищої освіти МОН України підготовки фахівців 

спеціальностей «227 Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня «бакалавр» 

на 2018-2019 н.р.  

Адирхаєв С.Г. відмітив, що освітньо-професійна програма підготовки 

фахівців була змінена відповідною проєктною групою, де були враховані 

вимоги стандарту вищої освіти «Фізична терапія, ерготерапія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти затвердженого наказом МОН України від 

19.12.2018 р. № 1419 та внутрішніх нормативних документів, зокрема зі 

змінами ознайомлені представники роботодавців, здобувачів вищої освіти та 

інші стейкхолдери.  

Доповідач представив проєкти змінених освітньо-професійної програми 

та навчального плану 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-професійну програму та навчальний план, змінені у зв’язку із 

затвердженням стандарту вищої освіти МОН України підготовки фахівців 

спеціальностей «227 Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня «бакалавр» 

на 2018-2019 н.р.  

  

Голова НМО         С.Г.Адирхаєв 

 


