
ВИТЯГ 

із протоколу № 4 

засідання Науково-методичного об'єднання  

з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної освіти 

м. Київ         28 червня 2020 року 
 

Присутні:  

Адирхаєв Сослан 

Георгійович (Голова 

НМО) 

д.пед.н. професор Директор Інституту соціальних технологій 

Адирхаєва Людмила 

Вікторівна 
к.пед.н. професор 

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та 

фізичного виховання, професор Інституту 

соціальних технологій 

Корчинський 

Володимир 

Станіславович 

д.м.н. с.н.с. 
Професор кафедри соціальних технологій 

Вінницького соціально-економічного інституту 

Бардашевський Юрій 

Валерійович   

к.н. з фіз. 

вих. та 

спорту 

  
Доцент кафедри соціально-реабілітаційних 

технологій Житомирського економіко-

гуманітарного інституту 

Сєдова Наталія 

Анатоліївна 
    

Старший викладач кафедри фізичної реабілітації 

Кіровоградського інституту розвитку людини 

Гордійчук Віктор 

Іванович  

к.н. з фіз. 

вих. та 

спорту 

  
Завідувач кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту 

розвитку людини 

Чумаченко 

Олександр Юрійович 
к.б.н.   

Доцент кафедри психології, спеціальної освіти та 

здоров'я Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини 

 Гета Ала 

Володимирівна  

к.н. з фіз. 

вих. та 

спорту 

  
Доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної 

освіти Полтавського інституту економіки і права 

Кравчук Людмила 

Степанівна 
к.пед.н. доцент 

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, 

фізичної культури і спорту Хмельницького 
інституту соціальних технологій 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

2. Про погодження освітньо-професійних програм та навчальних планів 

на 2020-2021 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 2020-2021 н.р.  



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

фахівців були розроблені відповідними проєктними групами, де були враховані 

вимоги стандартів МОН України та внутрішніх нормативних документів, 

зокрема внесені пропозиції представників роботодавців, здобувачів вищої 

освіти та інших стейкхолдерів. У разі відсутності відповідних стандартів вищої 

освіти 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 2020-2021 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 на 2020-2021 н.р. підготовки 

фахівців спеціальностей: 

016 Спеціальна освіта освітнього рівня бакалавр на основі стандарту 

вищої освіти затвердженого наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 799; 

016 Спеціальна освіта освітнього рівня магістр на основі Тимчасового 

стандарту затвердженого рішенням Вченої ради Університету "Україна" від 

23.04.2020 р. (протокол №3) і введений в дію наказом №61 від 27.04.2020 р.; 

227 Фізична терапія, ерготерапія освітнього рівня бакалавр на основі 

стандарту вищої освіти затвердженого наказом МОН України від 19.12.2018 р. 

№ 1419; 

227 Фізична терапія, ерготерапія освітнього рівня магістр на основі 

Тимчасового стандарту затвердженого рішенням Вченої ради Університету 

"Україна" від  23.04.2020 р. (протокол №3) і введений в дію наказом №61 від 

27.04.2020 р. 
 

 

 

Голова НМО         С.Г.Адирхаєв 


