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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму 

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» 

третього  (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 

 

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати 

комплексні проблеми у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у охороні здоров’я, 

зокрема у фізичній терапії та ерготерапії, науково-педагогічній діяльності та/або 

професійній практиці. Рецензовану програму спрямовано на визначення нових підходів 

щодо відновлення та/або компенсації порушень функцій організму, покращення 

активності та участі особи, досягнення максимального рівня функціонування та 

незалежності у всіх аспектах життя пацієнта заходами фізичної терапії, ерготерапії.  

Теоретичний зміст програми представлено у формі наукових теорій професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності, стратегій, понять, категорій, менеджменту 

фізичній терапії, ерготерапії; філософській парадигмі; іноземній мові; засобах 

комунікації.  

Загальний стиль навчання, що передбачений освітньо-науковою програмою, - 

творчо-орієнтований, спрямований на розвиток навичок генерування нових ідей та 

самостійного отримання глибинних знань. Програма включає проведення лекцій, 

семінарів, практичних занять, лабораторних робіт в групах, а також самостійної роботи на 

основі підручників та конспектів, консультацій із викладачами, роботою над власним 

науковим дослідженням. 

Основний фокус програми направлено на реалізацію фахових компетентностей: 

здатність до критичного осмислення та перевірки припущень чи висновків, зроблених 

іншими дослідниками під час комплексного та системного аналізу процесів у фізичній 

терапії та ерготерапії в Україні та інших країнах; здатність виявляти та формулювати 

наукові проблеми, планувати та виконувати оригінальні дослідження, отримувати 

результати, які дозволяють переосмислити наявні та створити нові цілісні знання та/або 

професійні практики у фізичній терапії, ерготерапії та дотичних до них 
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міждисциплінарних напрямах; здатність розуміти та застосовувати методологію наукових 

досліджень, обирати відповідні методи для ефективного вирішення конкретних науково-

практичних завдань у фізичній терапії та/або ерготерапії; здатність здійснювати науково-

педагогічну діяльність у фізичній терапії та/або ерготерапії; здатність прогнозувати вплив 

досліджень на особу та суспільство, дотримуватись етичних норм і правил академічної 

доброчесності у науково-педагогічній та практичній діяльності. 

Сильною стороною програми вважаємо те, що вона надає перспективи участі 

здобувачів у міжнародних академічних програмах відповідно до підписаних міжнародних 

угод та меморандумів (між Національним університетом фізичного виховання і спорту 

України та Латвійською академією спортивної педагогіки (м. Рига), Університетом 

суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля в м. Любліні (Польща), Гданською 

академією фізичного виховання (Польща). 

Враховуючи вищенаведене, освітньо-наукова програма «Фізична терапія, 

ерготерапія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія, відповідає основним критеріям якості вищої освіти та може 

бути рекомендована для впровадження в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України. 
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