
ПРОТОКОЛ № 7
засідання навчально-методичної комісії спеціальності 227 «Фізична

терапія, ерготерапіи»
факультету громадського розвитку та здоров’я 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біогехнологій імені С.З. Ґжицького 

Від 3.05.2022 року

Присутні: Івасик Н.О., Кордне Б.Д., Лабінський А.Й., Найда Л.Я., 
Свистун Ю.Д., Никитюк Г.П., Кончак Л.М., Федечко М.Й., Дядічкіна К.А., 
Кука-Форись У.ЄКовалик А., Пеленьо А.Р., Жук А.М.

Порядок денний:
1. Обговорення та затвердження проекту ОІІ магістр 227.1 Фізична 

терапія
2. Розгляд методичних рекомендацій. Доповідач Івасик Н.О

1. СЛУХАЛИ: І васик Н.О. щодо необхідності проекту ОГІ магістр 227.1 
Фізична терапія з метою отримання ліцензії для підготовки здобуваній 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія»

ВИСТУПИЛИ: Лабінський А.Й представив проект ОП, ознайомив з 
програмними компетентностями, результатами навчання, компонентами 
даної компонентами освітньо-професійної програми та їх логічну 
послідовність

УХВАЛИЛИ: затвердити проект ОП магістр 227.1 Фізична терапія для 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

1 СЛУХАЛИ: І васик Н.О. про розгляд методичних рекомендацій:
1. Герцик А.М., Тиравська 0.1. Функціональне тренування у фізичній 
терапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату: 
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять із навчальної 
дисципліни «Фізична терапія, ерготерапія у осіб з порушенням функції 
опорно- рухового апарату». Львів: ЛНУВМБ імені С. 3. Іжицького. 2022. 
18с.

Рецензент Лабінський А.Й., к.м.ш, доцент кафедри реабілітації та здоров’я 
людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

2. Найда Л. Я. Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним
спрямуванням): Методичні вказівки до практичних занять. Львів:
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького. 2022. 20с.
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/ Рецензент Копчак Л.М. - к.м.н., доцент кафедри сімейної медицини ФІІДО 

Львівського національного університету імені Данила Галицького
ЛІ . Г  ; . V І і'- 'V ■ , і  ' ■

УХВАЛИЛИ: затвердити та рекомендувати до друку перераховані 
методичні рекомендації.

■ : ; І ;Голова НМК спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Секретар НМК спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
к.м.н., доцент

Івасик Н.О.

Найда Л.Я.


