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ПРИСУТНІ: доц. Антонова О.І., доц. Севрюк М.П.,  доц. Лошицька Т.І., доц. Кущ О.С., ст. 

викл. Гуменний В.С., ст. викл.Скирта О.С., ст. викл. Біліченко О.О., ст. викл. Лисенко В.М., 

ст. викл. Сорокініа С.О., ст. викл. Кулик  І.Г., ст. викл. Славінська Т.М., ст.викл. Десятніков 

Г.О., ст.викл.  Десятнікова Н.В., ст. лаб.  Кухтіна Ю.С., ст. лаб. Бутенко О.Є.  

 
Запрошені: представник роботодавців регіону, директор ліцею №4 «Кремінь» Одерій Т., 

директор ЗОШ №23 м. Кременчука Ратушна О.М,  студентка гр. СОФ-17-1 Налісна Діана, 

студент групи СОФ-17-1 Штеревеня Влад. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Ст. викл., канд.. наук з фіз.. вих. та сп., Гуменного В.С. ,  гаранта ОПП, 

який запропонував увести до складу робочої групи представників 

профільних роботодавців Кременчуцького регіону – директора ліцею 

№4 «Кремінь» Одерій Т., директора Кривушівського 

навчально-виховного комплексу Піщанської сільської ради Остапенка 

С.А., директора Глобинської гімназії №1 ім. В.Є. Курченка Глобинської 

міської ради Скляр К.І., директор ЗОШ №23 м. Кременчука Ратушну 

О.М  з метою урахування побажань щодо розроблення 

освітньо-професійної програми освітнього ступеня «бакалавр», 

навчальниго плану освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю  

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)». 

Доц. Антонову О.І., яка запропонувала увести до складу робочої комісії 

студентів старших курсів 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» 

Налісну Діану та Штереверю Влада (група СОФ-17-1) з метою врахування 

побажань студентів освітньо-професійних програм освітнього ступеня 

освітнього ступеня «Бакалавр», навчальних планів освітнього ступеня 

««Бакалавр» за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» 

 

Таким чином, до робочої групи увійшли: 

1. Гуменний В.С., гарант ОПП 

2. Антонова О.І. . завідувачка кафедри ЗЛФК 

3. Лошицька Т.І., доцент кафедри ЗЛФК 

4 .Скирта О.С., старший викладач кафедри ЗЛФК 

5 .Біліченко О.О., старший викладач кафедри ЗЛФК. 

6. Одерій Т., директор ліцею №4 м. Кременчука 

7. Остапенко С.А., директор НВК Піщанської сільської ради 

8. Скляр К.І., директор Глобинськї гімназії №1 



9. Ратушна О.М, директор ЗОШ №23 м. Кременчука. 

 
 

 


