
Зміни та доповнення 

 

освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я, затвердженої 

Вченою радою Національного університету фізичного виховання і спорту 

України (протокол № 9 від 26.06.2020 р.), введеної в дію наказом ректора 

від 26.06.2020 р. № 162-заг з 01.09.2020 р. 

https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/1_onp_227_ft_et_2020_.pdf 

Чинна редакція Нова редакція 

Диплом доктора філософії 59 кредитів 

ЄКТС, термін навчання – 4 роки 

Диплом доктора філософії 50 кредитів 

ЄКТС, термін навчання – 4 роки 

Не акредитована. Термін подання 

програми на акредитацію − 2020 р. 

Акредитована.  

НРК України – 9 рівень; FQ-EHEA – 

третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень 

8 рівень Національної рамки 

кваліфікацій та третій цикл вищої 

освіти Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти 

Термін дії до 31 грудня 2020 р. Строк дії сертифіката про акредитацію 

освітньої програми 01.07.2026 р. 

 

  



2. Перелік компонентів освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОНП 

 

Код  Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП 

1. Цикл загальнонаукових дисциплін 

ОК.1 Філософія і методологія науки 3 екзамен 

ОК.2 Біоетика 3 залік 

2. Цикл мовних дисциплін 

ОК.3 Науковий дискурс у сучасних іноземних 

мовах  

3 екзамен 

ОК.4 Академічне письмо (англійською мовою)  4 залік 

3. Цикл універсальних навичок дослідника 

ОК.5  Методи багатовимірного статистичного 

аналізу результатів наукових досліджень 

3 екзамен 

ОК.6 Проєктна діяльність 3 залік 

Розробка дисертаційного дослідження 1 

Управління дослідницькими проєктами 2 

ОК.7 Науково-педагогічна практика 3 залік 

4. Цикл дисциплін спеціальності 

ОК.8 Сучасні проблеми професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності у 

фізичній терапії та ерготерапії 

9 екзамен 

ОК.9 Методологія та методи наукових досліджень 

у фізичній терапії, ерготерапії 

4 екзамен 

Обсяг загальних обов’язкових компонентів: 35  

Обсяг загальних вибіркових компонентів: 15  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  50  

 

  



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Код  Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

ВК 1 Актуальні проблеми нейрореабілітації 3 залік 

ВК 2 Актуальні питання ерготерапії 3 залік 

ВК 3 Біомеханічні особливості руху людини 3 залік 

ВК 4 
Фізична терапія, ерготерапія при травмах та 

захворюваннях ОРА у спортсменів 
3 залік 

ВК 5 
Технічні засоби реабілітації та допоміжні 

технології 
3 залік 

ВК 6 
Фізична терапія при хронічному 
неспецифічному больовому синдромі 

3 залік 

ВК 7 Громадське здоров’я 3 залік 

ВК 8 
Менеджмент та право в системі 

реабілітаційних послуг 
3 залік 

ВК 9 Проблеми вікової адаптації 3 залік 

ВК 10 Системні механізми м`язової діяльності 3 залік 

ВК 11 Практична психофізіологія 3 залік 

ВК 12 
Практикум з формування іншомовної 

комунікативної компетентності 
3 залік 

ВК 13 Культура публічного виступу 3 залік 

ВК 14 Бібліометрика сучасної науки 3 залік 

ВК 15 Патентно-ліцензійний пошук 3 залік 

ВК 16 
Математико-статистичні методи обробки 

експериментальних даних 
3 залік 

ВК 17 
Науково-педагогічна діяльність у закладах 

вищої освіти 
3 залік 

ВК 18 Професійна етика 3 залік 

ВК 19 Фізична терапія у геріатрії 3 залік 

ВК 20 Ерготерапія в педіатрії 3 залік 



ВК 21 Фізична терапія у педіатрії 3 залік 

ВК 22 Ділова іноземна мова 3 залік 

ВК 23 Методологія сучасних наукових досліджень 3 залік 

Обсяг обов’язкових компонентів програми 
35 

(70 %) 
 

Обсяг вибіркових компонентів програми 
15 

(30 %) 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 50  

 

*Обирається 5 із 23 дисциплін 

**Здобувач має право обирати навчальні дисципліни з будь-якої 

освітньої програми другого та третього рівня вищої освіти, що 

реалізується в університеті, які дотичні до тематики його 

дисертаційного дослідження. 
 

  



ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

(згідно з Планом науково-дослідної роботи  

Національного університету фізичного виховання і спорту України  

на 2021-2025 роки, затвердженого вченою радою НУФВСУ  

(протокол від 29.10.2020 № 2), введене в дію наказом ректора НУФВСУ 

від 29.10.2020 № 288-заг) 
 

IV. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та 

практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини 

1. Підвищення рівня функціональної незалежності та заняттєвої участі 

осіб різних нозологічних груп за допомогою програм ерготерапевтичних 

втручань. 

2. Відновлення функціональних можливостей, діяльності та участі осіб 

різних нозологічних, професійних та вікових груп засобами фізичної терапії. 

 

- Розробка програм фізичної терапії осіб різного віку, нозологічних 

та професійних груп, осіб із складною прогресуючою та мультисистемною 

патологією. 

- Відновленння/збереження/модифікація заняттєвої активності осіб 

різного віку та стану здоров’я. 

- Адаптація інструментів оцінювання, алгоритмів терапії та клінічних 

настанов до українського контексту. 

- Розробка інструментів прогнозування результатів програм фізичної 

терапії/ерготерапії, або компонентів індивідуальних програм реабілітації, які 

стосуються фізичної терапії/ерготерапії. 

- Оцінювання рівня виконання заняттєвої активності, факторів 

клієнта, контекстів та середовищ осіб різного віку та стану здоров’я. 

- Формування мотивації до занять фізичною терапією та заняттєвою 

активністю осіб різного віку, нозологічних та професійних груп. 

- Дослідження ефективності застосування окремих методів фізичної 

терапії  та ерготерапії. 

- Ерготерапія в громаді. 



- Формування професійного стандарту фахівців сфери фізичної 

терапії та ерготерапії. 

- Співпраця фізичного терапевта та ерготерапевта із членами 

реабілітаційної команди на різних рівнях надання реабілітаційних послуг. 


