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На сьогодні необхідність здійснення низки кардинальних змін в системі 

охорони здоров’я України для її інтеграції в європейський медичний простір 

не визиває сумніву. В Україні триває процес реформування сучасної 

медицини до міжнародних вимог, зокрема досить активно відбуваються 

зміни в сфері медичного обслуговування, надання медичних послуг та 

впровадження мультидисциплінарного підходу із залученням спеціалістів з 

фізичної терапії.  Фізична терапія є важливою частиною  реабілітаційного 

відновного лікування.  Вона пронизує всі її складові, включаючи соціальний, 

педагогічний й освітній напрямки. Але відсутність вітчизняних навчальних 

планів і освітніх програм з фізичної терапії, ерготерапії призводить до 

дефіциту фахівців в цій сфері діяльності.  

Все вище зазначене потребує фундаментальній переорієнтації 

вітчизняних навчальних планів і освітніх програм з фізичної терапії. У 

зв’язку з цим відзначаємо, що в представленій освітньо-науковій програмі 

враховані суспільні виклики, зокрема, забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми у 

професійній та дослідницько-інноваційній діяльності, що 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. 

Структура та зміст програми засвідчують розуміння розробниками 

актуальних проблем фізичної терапії та ерготерапії. Усі освітні компоненти, 

передбачені навчальним планом, відповідають сучасним запитам щодо 

підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я, зокрема в фізичній терапії та 

ерготерапії, розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та 

академічні навички, враховують вимоги суспільства. Переважна їх частка 



фокусується на поповненні вузькоспеціальних знань. Програма акцентована 

на проведення досліджень за  напрямами  фізична терапія та ерготерапія. 

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується потужними 

науковими школами, розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та 

освітній сферах, наявністю лабораторій Науково-дослідного інституту 

НУФВСУ, наявністю договорів про співпрацю з провідними клініками та 

науково-дослідними установами НАМНУ. Фахівці, залучені до професійної і 

наукової підготовки, пройшли стажування у провідних європейських та 

українських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової 

діяльності. 

Отже, рецензована освітньо-наукова програма «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, 

ЕРГОТЕРАПІЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти має всі 

необхідні структурні та змістові складові, відповідає основним критеріям 

якості вищої освіти та може бути рекомендована для впровадження в 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України. 

 

 

 


