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Присутні:
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Базиленко Анастасія
Костянтинівна
Голова НМО

кандидат
психологічних наук

Завідувач кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій

2

Санжаровець
Валентина
Миколаївна

кандидат
філософських наук

Старший викладач Васильківського фахового
коледжу

3

Ілініч Світлана
Юріївна

кандидат
філологічних наук

Доцент кафедри соціальних технологій
Вінницького соціально-економічного інституту

4

Артеменко Анна
Броніславівна

доктор філософії у
галузі соціології

Завідувач кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економікогуманітарного інституту

5

Шинкар Іван
Петрович

кандидат
філософських наук

Завідувач кафедри соціальної роботи
Карпатського інституту підприємництва

6

Закусило Оксана
Юріївна

7

Татаринова Світлана
Олексіївна

кандидат
педагогічних наук

Директор Мелітопольського фахового коледжу,
доцент кафедри соціальної роботи
Мелітопольського інституту екології та
соціальних технологій

8

Власов Володимир
Геннадійович

кандидат
політичних наук

Доцент кафедри психології, спеціальної освіти
та здоров’я людини Миколаївського інституту
розвитку людини

9

Бацман Ольга
Сергіївна

кандидат
педагогічних наук

10

Стеца Наталія
Володимирівна

Викладач кафедри психології, соціальної роботи
та гуманітарних дисциплін Рівненського
інституту

11

Косован Наталя
Миколаївна

Викладач соціальних дисциплін
Сторожинецького фахового коледжу

Старший викладач кафедри фізичної
реабілітації та соціального забезпечення
Луцького інституту розвитку людини

Доцент кафедри соціальної роботи та
спеціальної освіти Полтавського інституту
економіки і права

12

Островська Наталія
Олександрівна

кандидат
педагогічних наук

Доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних
технологій

13

Адирхаєв Сослан
Георгійович

доктор
педагогічних наук

Директор Інституту соціальних технологій

14

Адирхаєва Людмила
Вікторівна

кандидат
педагогічних наук

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання, професор Інституту
соціальних технологій

15

Корчинський
Володимир
Станіславович

доктор медичних
наук

Професор кафедри соціальальних технологій
Вінницького соціально-економічного інституту

16

Гусаревич
Олександр
Валентинович

17

Гордійчук Віктор
Іванович

18

Пономаренко
Владислав Іванович

доктор медичних
наук

Завідувач кафедри фізичної терапії та
ерготерапії Мелітопольського інституту екології
та соціальних технологій

19

Нікора Анна
Олександрівна

кандидат
педагогічних наук

Доцент кафедри психології, спеціальної освіти
та здоров’я людини Миколаївського інституту
розвитку людини

20

Чумаченко
Олександр
Юрійович

кандидат
біологічних наук

Доцент кафедри психології, спеціальної освіти
та здоров’я людини Миколаївського інституту
розвитку людини

21

Вишар Євгенія
Василівна

22

Кравчук Людмила
Степанівна

кандидат
педагогічних наук

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії,
фізичної культури і спорту Хмельницького
інституту соціальних технологій

23

Бабич Оксана
Володимирівна

кандидат
географічних наук

Доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
Центральноукраїнського інституту розвитку
людини

кандидат наук з
фізичного
виховання та
спорту
кандидат наук з
фізичного
виховання та
спорту

Доцент кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економікогуманітарного інституту
Завідувач кафедри фізичної реабілітації та
соціального забезпечення Луцького інституту
розвитку людини

Старший викладач кафедри соціальної роботи
та спеціальної освіти Полтавського інституту
економіки і права

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Різне 1. Про зміни у назвах Науково-методичних об’єднань
СЛУХАЛИ:
Голову НМО із соціальної роботи та корекційної педагогіки Базиленко
А.К. яка доповіла про доцільність зміни назв НМО із соціальної роботи та
корекційної педагогіки та НМО з фізичної терапії, ерготерапії та спеціальної
освіти. У зв’язку з тим, що наразі Освітні програми спеціальності Спеціальна

освіта в Університеті «Україна» не мають спеціалізації, запропоновано нові
назви:
1.НМО із соціальної роботи та спеціальної освіти,
2.НМО з фізичної терапії, ерготерапії.
Голова НМР Коляда О.П. підтримала зміни, голова НМО Адирхаєв С.Г.
підтримав зміни, члени НМО заперечень не мають.
УХВАЛИЛИ:
Погодити та змінити назви НМО.

Голова НМО

Голова НМО

Анастасія БАЗИЛЕНКО

Сослан АДИРХАЄВ

