ОПИС БАКАЛАВРСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ,
ЕРГОТЕРАПІЯ»
Фізична терапія та ерготерапія – важливі професії системи охорони
здоров’я в усіх розвинутих країнах світу. В епоху глобального зниження
рівня здоров’я населення України зростає попит на реабілітаційні послуги,
що зумовлює потребу у кваліфікованих фізичних терапевтах, здатних
розробляти й застосовувати новітні комплексні реабілітаційні технології для
відновлення, зміцнення та збереження здоров’я різних соціальнодемографічних груп населення та їх асистентах.
Фізична терапія (Physical therapy) - це вид послуг, що надається
фізичним терапевтом або під його контролем і наглядом, і включає оцінку,
діагноз, планування, втручання і оцінку змін, що відбулися в ході
втручання з метою відновлення функцій і структур організму задля
можливості повноцінної активності та участі у житті.

Ерготерапія (Occupational Therapy) – нова для України професія у
галузі охорони здоров’я, метою якої є повернення людини до максимально
можливого рівня життєдіяльності після різноманітних захворювань та травм.
У країнах Європи та Північної Америки ерготерапія існує вже близько 100
років і фахівці є невід’ємною та важливою частиною реабілітаційної
складової системи охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.

НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ НУФВСУ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ВИ
МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ:
Ступінь бакалавра з фізичної терапії, ерготерапії
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання: виключно денна
Мета освітньої програми – підготовка фахівців, здатних вирішувати
складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з
порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату,

нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень,
теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних
наук.
Особливість освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія».
Освітня програма практичної спрямованості, відповідає вимогам
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від
19.12.2018р. №1419 Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" для першого
(бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/227-fizichna-terapiya-ergoterapiyabakalavr.pdf).
Особливістю
освітньої
програми
є
навчання
студентів
висококваліфікованими українськими та іноземними викладачами,
практиками, членами професійних асоціацій відповідно до міжнародних
стандартів з фізичної терапії та ерготерапії; навчання з використанням
сучасних текстових та відеоматеріалів; відпрацювання практичних навичок
на спеціальному обладнанні в аудиторіях та у реабілітаційних відділеннях та
центрах; супервізію від українських та закордонних експертів-практиків;
можливості для професійного стажування у провідних реабілітаційних
відділеннях, центрах в Україні та закордоном.
Освітньо-професійна програма узгоджується з рекомендаціями проекту
з вирівнювання структури європейської вищої освіти та вимогами світових
професійних асоціацій World Confederation for Physical Therapy та World
Federation of occupational therapists, членство у міжнародних організаціях, які
провадять політику забезпечення якості освіти та узгодження її змісту у
фізичній терапії (European Network of Physiotherapy in Higher Education) та
ерготераппії (European Network of Occupational Therapy in Higher Education),
участь у міжнародному проекті програми ЄС Еразмус+ «Інноваційна
реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні
(REHAB)».
Студенти мають змогу відвідувати лекції, практикуми гостьових
лекторів-практиків з Польщі, Канади, Естонії, Латвії, Фінляндії, Бельгії, що
сприяє вивченню, розумінню міжнародних практик у сфері реабілітації, а
також додатковому вивченню англійської мови. У студентів є можливість
брати участь у програмах академічного обміну в університетах
Європейського Союзу.

У 2017 р. посади асистентів ерготерапевта та фізичного терапевта
були внесені до національного класифікатора професій України
(Зміна № 6 від 26.10.2017).
Практика і працевлаштування.
Після закінчення навчання випускник здатен виконувати професійну
роботу і може займати відповідну первинну посаду (Наказ МОЗ України від
13.12.2018р. №2331 Про внесення змін до довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я"
https://moz.gov.ua/uploads/1/7948-pro_20181023_dod.pdf):
3226 Асистент фізичного терапевта
3226 Асистент ерготерапевта
3226 Масажист
3226 Масажист спортивний.
Випускники освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія»
можуть працювати:
•
у лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках, санаторнокурортних закладах та інших медичних закладах;
•
у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувальнореабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
•
у спортивних клубах, фітнес центрах та інших центрах
оздоровчої спрямованості;
•
у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та
дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх
дошкільних і шкільних навчальних закладах.
Подальше навчання – випускники можуть продовжувати навчання
для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні за
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», за спеціалізацією 227.1
«Фізична терапія» або 227.2 «Ерготерапія» та набути додаткових
кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

