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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОСВІТІ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У 

СТРАНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

 

 

За Європейською класифікацією умінь / компетенцій, кваліфікацій і 

професійної діяльності (ESCO), Міжнародної класифікації стандартів 

професій (ISCO) фахівці з фізичної терапії включені в категорію фахівців в 

області охорони здоров'я, не віднесених до інших категорій. 

Фізична терапія зараз є спеціальною освітньою програмою, 

викладається на багатьох немедичних факультетах майже в усіх країнах 

Європи. 

Надалі розглянемо деякі аспекти підходів до підготовки фізичних 

терапевтів у країнах Європейського Союзу. 

 

1.1. Данія 

Отримання компетентностей на рівні бакалаврату регламентоване 

Розпорядженням про освіту професійного бакалавра з фізіотерапії: 

Завдання результатів навчання включають знання, навички та 

компетентності, які професійний бакалавр з фізіотерапії повинен досягти в 

програмі. 

Знання: 

1) може розуміти і відображати структуру і функції організму в 

біопсихосоціальній перспективі, 

2) може відбитися на фізіотерапевтичному обстеженні, лікуванні та 

зміцненні здоров'я на основі фізіотерапевтичної теорії та методу у фізичній 

активності, рухових і ручних методах, 

3) володіти знаннями про побічні ефекти препаратів, що викликають 

протипоказання або спеціальні заходи щодо застосування 

фізіотерапевтичних обстежень і терапії. 



4) володіти знаннями про основні поняття та відносини з роботою з 

охорони здоров'я з біопсихосоціальної точки зору та структури систем 

охорони здоров'я, 

5) може розуміти та відображати політику в галузі охорони здоров'я та 

економічні структури стосовно охорони здоров'я в національній, 

міжнародній та глобальній перспективі; 

6) володіти знаннями і можуть відображати використання професії 

інформаційно-комунікаційних технологій і важливість технології 

7) володіти знаннями, розуміти і відображати цілі громадянина і 

пацієнта, а також вступати в міждисциплінарну і міжгалузеву співпрацю з 

цього питання, 

8) володіти знаннями і бути в змозі відображати правову основу і етику 

самозайнятості і відображати та діяти професійно у зв'язку з цим, 

9) володіти знаннями та бути в змозі зрозуміти інновацію як метод 

зміни практики, а також знайомий з простими методами реалізації у 

відношенні зміцнення здоров'я, профілактики та лікування, 

10) володіти знаннями і бути в змозі відображати використання теорій і 

методів комунікації і може зрозуміти комунікативну значимість щодо діалогу 

і створення відносин, 

11) володіти знаннями щодо методів і стандартів забезпечення якості, 

безпеки пацієнтів і розвитку якості, а також бути в змозі відображати їхнє 

використання, 

12) володіти знаннями про власну професійну практику, а також 

власними професійними завданнями та сферами відповідальності в 

організаційному, адміністративному та соціальному аспектах щодо того, що 

вони є гравцями у всій системі охорони здоров'я, 

13) володти знаннями про пріоритети професійних академічних зусиль 

у відповідних рамкових умовах у сфері охорони здоров'я та 

14) володти знаннями і бути в змозі відображати теорію науки, метод 

дослідження та моделі для оцінки, забезпечення якості та розвитку, а також 



пов'язувати ці знання з дослідженнями та розробками у професійній 

практиці. 

Навички: 

можуть 

1) застосовувати теорію і методику в медичній освіті / психології, 

аналізі рухів, функціональному обстеженні та обстеженні тканин і 

обґрунтовувати їх використання щодо анатомічних структур, фізіологічних і 

біомеханічних умов, а також знання патології, нейрофізіології, концепцій 

здоров'я і хвороб, 

2) застосовувати та оцінювати вибрані клінічні методи вимірювань у 

зв'язку з діагностикою, класифікацією та прогностичними умовами, а також з 

часом, 

3) аналізувати, оцінювати і діагностувати рух і функціональні здібності 

у співпраці з громадянином / пацієнтом і щодо здоров'я і якості життя, 

4) оцінювати та обґрунтовувати методи фізіотерапевтичного 

обстеження, аналізу, втручання та оцінки в зміцненні здоров'я, профілактиці, 

абілітації, реабілітації, включаючи лікування та реабілітацію; 

5) застосовувати та освоювати методи оцінки фізичних форм стресу та 

психосоціальних факторів у співпраці з громадянином та пацієнтом, 

включаючи професійне здоров'я та ергономічні умови та їх розповсюдження, 

6) застосовувати тестування та скринінг, а також діагностичне та 

прогностичне обстеження та лікування дисфункцій опорно-рухового апарату 

та фізіологічно пов'язаних систем, больових станів та психосоматичних 

проблем, 

7) у співпраці з громадянином оцінювати необхідність застосування 

допоміжних технологій та технологічних рішень у сфері охорони здоров'я 

для підтримки та сприяння здатності громадян рухатися та функціонувати та 

брати участь у суспільстві, 



8) працювати самостійно і професійно, базуючись на перспективі 

громадянина, з послугами, спрямованими на громадян та пацієнтів, які 

поважають автономію та гідність особи, 

9) застосовувати та оволодіти ситуативними та професійно значимими 

комунікаціями, керівництвом, консультуванням та дослідженням курсів 

громадян та пацієнтів у професійній практиці та у крос-професійній 

практиці, 

10) освоювати міждисциплінарну та міжгалузеву співпрацю в різних 

курсах і контекстах громадян і пацієнтів, 

11) застосовувати професійно відповідні інформаційно-комунікаційні 

та соціальні технології, які, наскільки це можливо, включають власні ресурси 

громадян, 

12) застосовувати, оцінювати та обґрунтовувати методи та описані 

стандарти для забезпечення якості та розвитку якості, 

13) освоїти відповідні методи дослідження та роботи для пошуку, 

оцінки та інтерпретації емпіричних даних, теорії та методів дослідження, а 

також ініціювати та брати участь у інноваційній, дослідницькій та 

дослідницькій роботі та 

14) оволодіти постійним розвитком шляхом постійного критичного 

осмислення та впровадження нових знань, отриманих у наукових 

дослідженнях в галузі охорони здоров'я, а також у клінічних дослідженнях 

професії. 

Вміння: 

можуть 

1) самостійно керувати та брати на себе відповідальність за виконання, 

розповсюдження та управління щодо обстеження, діагностики, лікування та 

реабілітації, зміцнення здоров'я, оптимізації здоров'я, а також профілактики 

та реабілітації, 

2) самостійно обробляти професійні та науково-дослідні знання у 

професійних контекстах і мати можливість стежити, застосовувати та брати 



участь у науково-дослідних роботах у міждисциплінарних та 

фізіотерапевтичних професійних сферах як у державному, так і приватному 

секторах, 

3) здійснювати незалежну професійну оцінку в унікальних і складних 

ситуаціях і, у співпраці з іншими фахівцями в галузі охорони здоров'я, 

допомагати ефективно і безпечно використовувати соціальні ресурси шляхом 

оцінки, документації та забезпечення якості. 

4) самостійно керувати та розвивати нові бізнес-сфери, пов'язані зі 

здоров'ям, які підтримують підприємництво, а також розвиток технологій 

охорони здоров'я та розвитку громадян у державному та приватному 

секторах; 

5) cамостійно вступати в ситуативні терапевтичні відносини з 

послугами, орієнтованими на громадян - на основі поточних етичних 

принципів, безпеки пацієнта та вимог до ведення обліку та виявлення та 

управління етичними дилемами, що виникають під час практики 

6) самостійно визначати громадян з потребою в харчуванні і, шляхом 

міждисциплінарної співпраці з персоналом, що займається харчуванням, 

розробляти комплексні плани реабілітації, 

7) брати на себе самостійну відповідальність за координацію і провідну 

роль у впровадженні та втручанні в охорону здоров'я, в лікуванні, просуванні 

здоров'я, профілактичних і реабілітаційних практиках, 

8) адаптуватися до нових ситуацій та бути інноваційними у вирішенні 

та прийнятті рішень окремо та у співпраці з громадянами та іншими 

діловими партнерами, 

9) розвивати власні знання та навички шляхом навчання протягом 

усього життя; 

10) самостійно застосовувати та інтегрувати національну та 

міжнародну науково-дослідну літературу, а також результати, щоб 

інтегрувати їх у професійну практику та розвиток, 



11) регулювати і незалежно брати участь в спілкуванні в різних 

контекстах, включаючи встановлення рівних, заснованих на діалозі і 

створенні цінності відносин з громадянами, пацієнтами, родичами і 

партнерами по міжпрофесійним відносинам, 

12) обробляти і самостійно брати участь у міждисциплінарному та 

міжгалузевому співробітництві і, спираючись на цілісну перспективу, 

підтримувати громадянина і пацієнта як центрального та активного гравця в 

індивідуальному курсі; 

13) обробляти та брати на себе відповідальність за технологічні 

технології, включаючи інформаційні та комунікаційні технології у 

відповідному контексті; 

14) обробляти та брати на себе відповідальність за забезпечення якості 

та розвиток якості; 

15) демонструвати відповідальність і бути в курсі сучасного розуміння 

та ідентифікації власних навчальних процесів та потреб у розвитку. 

 

Випускники магістерської програми з фізіотерапії володітимуть 

наступними кінцевими компетентностями в рамках категорій знань і 

розуміння, навичок і компетенцій (про що проголошено на сайті 

університету): 

Знання: 

1. Знання методів охорони здоров'я, природних, людських та 

соціальних наук для критичного впровадження нових знань з наукових 

статей, що стосуються клінічної практики, тобто практики, заснованої на 

фактах, і для участі в дослідницьких проектах. 

2. Знання інструментів розвитку якості, щоб мати можливість 

самостійно реалізовувати, керувати та звітувати про проекти розвитку якості. 

3. Знання методів критичної розробки якості всіх аспектів 

фізіотерапевтичного робочого процесу на основі останніх міжнародних 

досліджень. 



4. Знання про процеси навколо наукових питань з метою 

формулювання наукових питань, що стосуються практики фізіотерапії. 

Навички: 

1. Володіють науковими методами і інструментами, що мають 

відношення до практики фізіотерапії. 

2. Можуть оцінювати і вибирати серед наукових теорій, методів, 

інструментів та загальних навичок, що мають відношення до практики 

фізіотерапії, а також встановлювати нові моделі аналізу та розв'язання задач 

у фізіотерапії. 

3. Можуть обговорювати професійні та наукові питання як з колегами, 

так і з неспеціалістами для якісного розвитку фізіотерапевтичної практики. 

4. Можуть переконатися, що їхня власна фізіотерапевтична практика і 

практика їхніх колег є науково обґрунтованою і відповідає національним і 

міжнародним клінічним вимогам на основі останніх міжнародних 

досліджень. 

5. Можуть поширювати науково-дослідні знання, що стосуються 

фізіотерапії. 

Вміння: 

1. Можуть критично оцінювати та визначати потреби у розвитку 

навичок, а також організовувати та впроваджувати курси підвищення 

кваліфікації, спрямовані на розвиток якості / орієнтацію на фактичні дані 

клінічної практики. 

2. Можуть критично оцінювати існуючу клінічну практику і на цій 

основі ініціювати проекти розвитку, спрямовані на розвиток якості та 

організаційну практику, що ґрунтується на фактичних даних. 

3. Можуть розробляти та управляти процесами роботи, оцінки та 

розвитку в рамках фізіотерапевтичної практики, які є складними, 

непередбачуваними і потребують нових моделей рішень. 



4. Може надавати однозначні, зрозумілі та корисні звіти за 

результатами оцінки та / або розробки проекту якості та поширювати 

результати проекту. 

 

1.2. Норвегія 

Завдання результатів навчання викладено на прікладі освітньої 

програми Арктичномого універсітету Норвегії 

Після завершення програми бакалаврату студенти придбають 

компетентності в наступних областях: 

Здоров'я, функції і рух: 

• інтерпретувати (аналізувати) взаємодію між людиною і навколишнім 

середовищем і пояснити, як це створює умови для функціональних 

здібностей і здоров'я. 

• мати глибокі знання тіла, особливо структури системи руху, розвитку, 

адаптації та функції. 

• пояснити різні погляди на здоров'я і хвороби, функції і руху. 

Обстеження, картування, оцінка, лікування та інші заходи: 

• обстежувати людей з обмеженими можливостями, аналізувати і 

лікувати за допомогою абілітаційних, реабілітаційних та профілактичних 

методів. 

• складати карту факторів навколишнього середовища, які можуть 

вплинути на функції і здоров'я людини і бути в змозі обгрунтувувати і 

застосовувати відповідні заходи по зміцненню здоров'я і профілактиці. 

• направляти і навчати пацієнтів / користувачів і інших. 

Ставлення і етика: 

• діяти професійно відповідальним чином і проявляти повагу, турботу і 

співчуття у взаємодії з пацієнтами / користувачами та іншими. 

• сприяти участі і рівним відносинам між пацієнтом / користувачем і 

фізіотерапевтом при плануванні і проведенні лікування та інших заходів 

Предмет розробки, забезпечення якості та дослідження: 



• демонструвати здатність бути критичним і аналітичним при оцінці 

академічних знань. 

• вміти документувати, забезпечувати якість і оцінювати власний 

бізнес. 

• демонструвати здатність систематично і рефлексивно досліджувати 

академічні питання як в своїй клінічній практиці, так і в науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських роботах під наглядом. 

• враховувати різні наукові теорії і парадигми. 

Організаційні компетентності: 

вміти враховувати розвиток служби охорони здоров'я та фізіотерапії, 

структуру, завдання та основні умови, а також закони, правила і положення, 

що регулюють діяльність фізіотерапевта. 

 

Після завершення програми магістратуратури студенти придбають 

компетентності в наступних областях: 

Знання: 

• Мати глибоке розуміння спеціалізованої неврологічної або 

психомоторної фізіотерапії по відношенню до людей з різними травмами, 

захворюваннями і проблемами зі здоров'ям. 

• Володіти глибокими знаннями теорії природних наук і методів 

дослідження, а також етичних аспектів, пов'язаних з дослідженнями в області 

охорони здоров'я в цілому і предметної області зокрема. 

• Мати глибокі знання різних теоретичних уявлень про тіло і про те, які 

наслідки можуть мати різні погляди на організм для клінічної практики і 

розвитку знань. 

• Володти глибокими знаннями про важливість  проблем, пов'язаних із 

залученням користувачів, етичними і комунікаційними процесами в 

терапевтичних контекстах, де основна увага приділяється тілу і здоров'ю. 



• Мати глибоке розуміння того, як працює норвезька система охорони 

здоров'я і соціального забезпечення, і як спеціалізована неврологічна і 

психомоторна фізіотерапія включена в загальну систему охорони здоров'я. 

Навички: 

• Може досліджувати, оцінювати і лікувати неврологічних або 

психомоторних фізіотерапевтів просунутого рівня. 

• Може застосовувати теоретичні та клінічні знання для реалізації 

програм лікування, адаптованих до потреб і ресурсів користувачів / 

пацієнтів, незалежно від віку, статі, культурного і етнічного походження. 

• Може критично ставитися до різних джерел знань, теорій і клінічним 

методам в межах їх власної області дослідження, а також працювати 

самостійно для вирішення клінічних завдань і теоретичних питань. 

• Може планувати, здійснювати і поширювати обмежені дослідні і 

дослідно-конструкторські проекти в своїй області відповідно до чинних 

законів і норм етики досліджень. 

• Може спілкуватися і співпрацювати з пацієнтами та родичами, мати 

досвід міждисциплінарного співробітництва та координувати лікування з 

іншими відповідними предметними групами. 

Загальні компетенції: 

• Може аналізувати і формулювати клінічні, теоретичні та етичні 

питання, а також вносити вклад в професійний розвиток і дослідження в 

області фізіотерапії та охорони здоров'я. 

• Може аналітично і критично ставитися до академічних знань з різних 

джерел інформації і критично відображати зв'язки між теорією, 

дослідженнями та професійної практикою. 

• Може використовувати спеціалізовану клінічну експертизу при 

зіткненні зі складними проблемами в межах і за межами своєї області 

дослідження. 



• Може спілкуватися про академічні проблеми, клінічниі оцінки і 

висновки з однолітками, іншими професійними практиками і з широкою 

громадськістю разом, щоб розвинути хороші медичні послуги. 

• Може застосовувати свої професійні знання в галузі викладання, 

керівництва і консультування. 

 

1.3. Фінляндія 

Завдання результатів навчання  викладаються на прикладі освітніх 

програм Університету прикладних наук Лауреа. 

Отримання освіти на рівні бакалаврату передбачає придбання 

наступних компетентностей: 

Етична компетентність 

• здатний слідувати принципам рівності і справедливісті 

• може застосовувати в полі своїй діяльності принципи професійної 

етики 

• діє як відповідальний громадянин світу 

• приймає відповідальність за власні дії та дії колективу 

• користується принципами клієнт-орієнтованого підходу в фінансових, 

соціальних та екологічних аспектах 

Соціальна компетентність 

• вміє спілкуватися в робочому співтоваристві і міжкультурних 

ситуаціях 

• вміє організовувати комунікації в робочому співтоваристві 

• вміє оцінювати зв'язок компетентної необхідністі в мультикультурній 

співпраці 

• здатний оцінити дії і можливості 

Іноваційна компетентність 

• здатний ідентифікувати елементи, що вимагають зміни в трудовому 

житті / проекті 



• здатний аналізувати і інтерпретувати інноваційність процесу 

застосування існуючих міжнародних знань 

• вміє створювати нові методи роботи використовуючи творчі знахідки і 

рішення клієнт - орієнтованих проблем 

Компетентність управління 

• здатний вести проект розвитку як Менеджер проектів  

• здатний просувати загальний дух серед тих, хто бере участь в проекті 

розвитку на особистому прикладі 

Професійна компетентність 

• може широко використовувати професійні концепції  

• може порівнювати і вибрати відповідну інформацію 

• може звітувати і спілкуватися в професійній манері 

• може працювати самостійно та відповідально,  використовуючи 

навички і методи яким навчилися 

• може брати на себе відповідальність за взаємодію з клієнтами і / або 

партнерами по співробітництву і відповідати на їх потреби 

• може планувати і оцінювати роботу, приймаючи в розгляд безпечність 

та / або етичні аспекти  

• може просувати командну роботу і командний дух 

• може управляти своїм часом відповідно,  для завершення узгодженого 

завдання на вимогу рівня якості 

 

Отримання освіти на рівні магістратури передбачає придбання 

наступних компетентностей: 

• можуть організовувати, вивчати і розвивати фізіотерапію і 

реабілітацію; 

• можуть інтерпретувати і застосовувати інформацію про ефективність 

методів фізіотерапії; 



• можуть висловитися з конкретних питань наук про здоров'я і 

фізіотерапії, спираючись на теоретичні, дослідні та практичні знання і 

критично розглядаючи різні точки зору; 

• можуть діяти незалежно у виконанні національних або міжнародних 

експертних завдань, пов'язаних з фізіотерапією або реабілітацією;  

• визначають потреби в дослідженнях і розробках, пов'язаних з 

фізіотерапією і здоров'ям, і можуть застосовувати наукові методи. 

 

1.4. Швеція 

Завдання результатів навчання приведено на прикладі освітніх програм 

Лундського університету 

Випускники програми бакалаврвту з фізіотерапії володітимуть 

наступними кінцевими компетентностями: 

 Знання та розуміння 

• демонструвати знання наукової бази області та знань про поточні 

дослідження та розвиток робот і знаннь зв'язку між наукою і доведеним 

досвідом важливості відносин щодо  професії, 

• демонструвати знання про умови життя в суспільстві, які впливають 

на здоров'я окремих осіб і груп; 

• показувати знання відповідних статутів. 

• демонструвати знання про насильство чоловіків проти жінок і 

насильство в тісних стосунках 

Навички та здібності 

• демонструвати здатність самостійно та у співпраці з індивідуумом 

виконувати фізіотерапевтичні заходи; здатність ініціювати та брати участь у 

зміцненні здоров'я, лікуванні, абілітації та реабілітації; працювати на рівні 

індивіда, групи або громади; 

• демонструвати здатність застосовувати свої знання для вирішення 

різних ситуацій, явищ і проблем на основі потреб окремих осіб і груп, 



• демонструвати здатність інформувати та навчати різні групи та 

виконувати індикативні завдання, 

• демонструвати здатність давати усні та письмові звіти та 

обговорювати заходи та результати лікування зацікавлених сторін і, 

відповідно до відповідних правил, задокументувати їх, 

• демонструвати здатність до спільної роботи та співпрацювати з 

іншими професіями; 

• демонструвати здатність критично переглядати, оцінювати та 

використовувати відповідну інформацію та обговорювати нові факти, явищ і 

проблем з різними групами і тим самим сприяти розвитку професії. 

Судження та підхід 

• проявляти самопізнання і чуйність, 

• демонструвати здатність, з цілісним поглядом на людину, проводити 

оцінювання дій на основі відповідних наукових, соціальних та етичних 

аспектів з особливою увагою до прав людини, 

• демонструвати здатність професійного підходу до клієнтів або 

пацієнтів, їхніх родичів і інші групи, і 

• демонструвати здатність виявляти потребу в додаткових знаннях і 

постійно розвивати свої навички. 

 

Випускники магістерської програми з фізіотерапії володітимуть 

наступними кінцевими компетентностями:  

Знання та розуміння 

• вміти розробляти дипломний проект на основі теорій фізіотерапії, 

• мати знання наукових методів, як кількісних, так і якісних, 

• на основі наукового підходу враховувати, аргументувати і оцінювати 

власний та спільний студентський дипломний проект з фізіотерапії. 

Навички та здібності 

• критично розглядати поточні дослідження, 



• обробляти, представляти та інтерпретувати зібрані дані логічним та 

структурованим чином; 

• самостійно застосовувати та пояснювати описову та / або аналітичну 

статистику та / або якісний аналіз вмісту, активним і незалежним 

логічним, структурованим і конструктивним шляхом 

• проводити захист і рецензування дипломного проекту. 

Судження та підхід 

• вміти ідентифікувати, застосовувати та обговорювати фундаментальні 

наукові дослідження міркування. 

 

1.5. Австрія 

Професія фізіотерапевта в Австрії 

Опис роботи / сфера діяльності: 

Автономне виконання всіх фізіотерапевтичних заходів у взаємодії з 

лікарем під час огляду та догляду з урахуванням функціональних зв'язків у 

сфері санітарної освіти, профілактики, терапії та реабілітації, зокрема 

механотерапевтичних заходів, наприклад всі види кінезотерапії, сприйняття, 

мануальна терапія суглобів, респіраторна терапія, всі види лікувального 

масажу, рефлексотерапія, лімфодренаж, ультразвукова терапія, всі заходи 

електротерапії, термотерапії, фототерапії, гідротерапії та бальнеотерапії, а 

також спеціальні діагностичні методи співпраця в електродіагностичних 

дослідженнях; крім того, консультації та виховання здорових осіб у згаданих 

вище галузях. 

Профіль компетентностей: 

Фізіотерапевти придбали наступну кваліфікацію для здійснення 

професії фізіотерапевта з виключною відповідальністю: 

1. Техніко-методологічні компетентності для автономного 

виконання обов’язків фізіотерапевта. Фізіотерапевти навчилися поєднувати 

фізіотерапевтичні знання та навички, медичні знання та знання з інших 

дисциплін, які є основою для їх  автономної дії з метою застосування знань 



та навичок, зокрема, в галузі медицини праці, хірургії, гінекології та 

акушерства, геріатрії, внутрішньої медицини, інтенсивної терапії, кардіології, 

педіатрії, неврології, ортопедії, фізичної медицини, психіатрії, пульмології, 

ревматології, травматології та урології. 

Фізіотерапевти опановують робочі етапи фізичної терапії, які служать 

для підтримки, сприяння, поліпшення або відновлення мобільності в рамках 

зміцнення здоров'я, профілактики, терапії та реабілітації. По закінченні 

навчання фізіотерапевти опанували професійну етику, що регулює їх дії та 

діяльність у медичній сфері та соціальному контексті. 

Фізіотерапевт здатний: 

 здійснювати фізіотерапію як частину загального медичного 

процесу у взаємодії з лікарями; це включає в себе етапи роботи з 

ідентифікації проблеми, планування, впровадження та забезпечення якості, 

оцінка, документація і відображення, 

 визначити проблему здоров'я пацієнта, визначити відповідну 

інформацію для фізіотерапії в доступних медичних висновках і, при 

необхідності, консультацію відповідного лікаря або інших осіб, 

відповідальних за отримання медичних даних, які відсутні, 

 реалізувати межі автономного виконання своєї професії та 

визначити відношення до чинного законодавства,  

 усвідомлювати інші медичні професії та співпрацювати в 

багатопрофесійній команді, 

 усвідомлювати, коли специфічні фізіотерапевтичні заходи 

протипоказані, 

 розуміти позиції тіла, моделі та порушення руху, 

 підготувати фізіотерапевтичний звіт за результатами отриманої 

інформації,  перевіреними специфічними методами дослідження (огляд, 

пальпація та функціональне обстеження),  

 підготувати план терапії, визначити цілі фізичної терапії та 

виконувати план терапії, 



 проводити терапію відповідно до технічних і наукових 

результатів та досвіду, 

 обговорити з пацієнтом план терапії, пристосувати його до 

потреб пацієнта, мотивувати його та співпрацювати, 

 критично розглядати обсяг заходів та хід втручання, і 

пристосувати його до пацієнта, 

 виконувати фізіотерапевтичні заходи з групами осіб та адекватно 

реагувати на процеси групової динаміки, 

 відповідати вимогам управління якістю та гігієни, 

 задокументувати курс терапії, а також проаналізувати та оцінити 

результати,  

 визнавати загрозливі для життя умови та надавати відповідну 

першу допомогу,  

 розробляти, організовувати та здійснювати професійну 

діяльність, відповідно до організаційних та управлінських принципів. 

2. Соціальні комунікації та власні компетентності, зокрема 

комунікативні навички, критична здатність, вирішення конфліктів, емпатія, 

рольова відстань, толерантність до фрустрації, здатність до самовизначення, 

здатність до саморефлексії, здатність формувати і спільно визначати 

процеси, здатність працювати в команді і професійне самосприйняття для 

здійснення своєї професії. 

Фізіотерапевт здатний: 

 оцінювати реально його / її можливості щодо технічних, 

організаційних, координаційних та адміністративних професійних вимог, 

 обґрунтовувати власні рішення перед зовнішніми суб'єктами, 

 застосовувати комунікативні та організаційні навички, необхідні 

для виконання складних міждисциплінарних завдань, 

 надавати інформацію та пояснення професійно та встановлювати 

відношення довіри до пацієнта або членів його сім'ї, 



 враховувати культурні та регіональні потреби, спосіб життя та 

цінності, 

 працювати відповідно до професійних правил, а також 

економічних та екологічних принципів, 

 задовольняти вимоги навчання та подальшого навчання з тим, 

щоб постійно бути в курсі нових результатів у медичній науці для 

забезпечення високого рівня якості професійної діяльності, 

 сприяти подальшому розвитку професії. 

3. Наукові компетентності, що дозволяють фізіотерапевтам 

розуміти і планувати дослідницькі процеси. 

Фізіотерапевт здатний: 

 отримувати інформацію про останні наукові результати, отримані 

на національному та міжнародному рівнях, сформулювати питання, що 

мають відношення до досліджень у галузі, специфічній для його / її професії, 

 вибирати та застосовувати відповідні наукові методи 

дослідження та обробляти дані, отримані для пошуку відповідей на порушені 

питання, 

 робити науковий пошук, придатний для професійного та 

наукового розвитку. 

 

1.6. Нілерланди 

Професія фізіотерапевта в Нідерландах: 

Фізіотерапевт на рівні 6 EQF 

Контекст для фізичного терапевта на рівні EQF 6 описується як 

невідоме, мінливе життєве та робоче середовище, яке може включати інші 

країни. Фізичні терапевти, які пройшли навчання та функціонують на рівні 

EQF 6, повинні відповідати наступним критеріям якості: 

 Фізіотерапевт володіє передовими знаннями з дисциплін фізичної 

терапії та суміжних дисциплін, що стосуються фізіотерапії. 



 Фізіотерапевт демонструє критичне розуміння теорій і 

принципів. 

 Фізіотерапевт володіє передовими навичками, що дозволяють 

йому використовувати професійні знання та інноваційні здібності для 

вирішення складних і непередбачуваних проблем, а також використання цих 

передових навичок для управління складними ситуаціями, прийняття 

автономних рішень і відповідальності за них, як у передбачуваних, так і в 

непередбачуваних професійних ситуаціях та контекстах. 

 Фізіотерапевт бере на себе відповідальність за розвиток власного 

професійного розвитку, а також за те, що він займається або керує ним. 

 

Фізіотерапевт на рівні EQF 7 

Фізичні терапевти, які пройшли навчання та працюють на рівні 

магістра (EQF 7), повинні відповідати наступним критеріям якості: 

 Фізіотерапевт володіє вузькоспеціалізованими знаннями на 

просунутому рівні для фізіотерапії та суміжних дисциплін, що відносяться до 

фізичної терапії, функціонує як основа для оригінальних ідей та / або 

досліджень. 

 Фізіотерапевт критично усвідомлює проблеми фізичної терапії та 

суміжних дисциплін, що стосуються фізіотерапії, а також взаємозв’язки між 

різними дисциплінами. 

 Фізіотерапевт володіє навичками вирішення проблем, 

необхідними для досліджень та / або інновацій, що дозволяє йому розвивати 

нові знання та процедури, а також інтегрувати знання з різних дисциплін. Він 

використовує ці навички в складних і непередбачуваних ситуаціях або 

контекстах, щоб самостійно вибирати, реалізовувати і трансформувати 

стратегічні підходи, приймати автономні рішення і брати на себе 

відповідальність. 

 Фізіотерапевт управляє та трансформує складні та 

непередбачувані професійні контексти, які потребують нового стратегічного 



підходу. Це включає не тільки складні ситуації, що стосуються діагностики, 

прогностики та / або терапії для одного клієнта, але й складних ситуацій, 

пов'язаних з професійною практикою на мікро-, мезо- або макрорівні. Він 

аналізує проблему багатофакторним і багатовимірним підходом, після чого 

формулює цільову стратегію для її вирішення, обговорює це з клієнтом і 

реалізує його там, де це можливо. 

 Фізіотерапевт бере на себе відповідальність за внесок у розвиток 

професійних знань і практики та / або за критичний аналіз стратегічної 

діяльності команд. 

Структура профілю компетентності 

Компетентності фізичного терапевта були побудовані на основі моделі 

CanMEDS, яка фокусується на семи сферах компетентності.1 Ми вирішили 

описати компетентності з точки зору областей, щоб вписатися в систему, що 

використовується для медичних дисциплін (Royal Dutch Medical Association - 

KNMG), а не з точки зору ролей, як це робить оригінальна модель CanMEDS. 

На наш погляд, опис з точки зору компетентності робить більш 

справедливим інтегративне застосування компетентності у центральній сфері 

компетентності «фізіотерапевтичної діяльності». 

Профіль компетентності структурований таким чином: 

• сім областей компетентності; 

• опис кожної області компетентності; 

• чотири так звані ключові компетентності для кожної області 

компетентності; 

• показники як операціоналізації ключових компетентностей. 

Компетентності сформульовані на основі дієслів, що вказують на 

поведінку. Опис компетентностей базується на фактичній поведінці 

терапевта в професійних ситуаціях. 

 

Області компетентності 

 



Виділено сім областей компетентності: 

1. Фізіотерапевтична діяльність: Фізіотерапевт використовує 

методичний підхід для забезпечення чіткої, сумлінної та розумної допомоги 

клієнтам з проблемами руху. Його поведінка є професійною за стандартами 

сучасного стану дисципліни. Він збирає та інтерпретує дані, які дозволяють 

йому робити діагностичні, прогностичні та терапевтичні рішення відповідно 

до принципів EBP в межах професії фізичної терапії. Він забезпечує сучасну, 

ефективну, лікувальну та профілактичну допомогу відповідно до етичних 

принципів. 

2. Спілкування: Фізіотерапевт забезпечує якісну допомогу своїм 

клієнтам і прагне до високого рівня задоволеності клієнтів, підтримуючи 

ефективні відносини з клієнтом та близькими та / або іншими учасниками. 

Фізіотерапевт чітко, прозоро, ефективно спілкується з клієнтом в процесі 

терапії, як усно, так і невербально. 

3. Співробітництво: Там, де це необхідно, фізіотерапевт співпрацює з 

відповідними фахівцями, медичними страховиками, організаціями 

громадянського суспільства та державними органами. Він бере участь у 

мережах співпраці і робить найкраще використання наявних знань для 

забезпечення високої якості догляду. 

4. Обмін знаннями та наукові дослідження: Фізіотерапевт працює за 

принципами доказової практики, сприяє розвитку власних та інших 

клінічних практиків і сприяє науковому дослідженню. 

5. Дія в інтересах суспільства: Фізіотерапевт врівноважує інтереси 

свого клієнта з інтересами інших, які шукають допомоги, та інтересів 

суспільства. Він практикує свою професію соціально відповідальним 

шляхом, беручи до уваги такі фактори, як стійкість, професійна етика, 

правовий контекст, соціальний та культурний контекст. 

6. Організація: Фізіотерапевт працює на добре організовану практику 

для ефективного виконання своєї професії. У певному сенсі фізіотерапевт 

виступає менеджером для своєї професійної діяльності, а також для роботи 



інших медичних працівників. Фізіотерапевт приймає рішення щодо 

розгортання ресурсів і персоналу, постановки цілей, пріоритетів та 

формування політики. Він організовує власну роботу, балансуючи між 

професійною діяльністю та необхідністю подальшого розвитку як самого 

себе, так і, де це доречно, організації догляду, для якої він працює. 

7. Професійна поведінка: Фізіотерапевт забезпечує високоякісну 

допомогу своїм клієнтам, з чесністю, щирістю та відданістю. Він бере на себе 

відповідальність за свої дії і ретельно балансує свої особисті і професійні 

ролі. Він усвідомлює межі своїх компетенцій і діє відповідально. Його 

ставлення є прозорим і він готовий прийняти оцінку цих дій. Він усвідомлює 

етичні дилеми, знайомий з етичними стандартами і відповідає законам і 

нормам. 

 

Фізіотерапевтична діяльність - докладний опис 

Фізичний терапевт використовує методичний підхід для забезпечення 

чіткої, сумлінної та розумної допомоги клієнтам з проблемами руху. 

"Фізіотерапевтична діяльність" - це центральна область компетенції, яка 

використовує всі інші компетенції. Фізіотерапевтичне лікування у більш 

суворому сенсі зосереджується на професійному досвіді. 

Фізіотерапевт знайомий з областями знань, які мають відношення до 

його власних ідей та дій, і може швидко і якісно отримати інформацію про 

медичні дослідження. Фізіотерапевт використовує методичний підхід для 

проведення історії (якщо необхідно через проксі) та фізичного обстеження, і 

використовує результат для формулювання раціональних гіпотез про 

можливі причини та наслідки висновків, визначення раціональних зв'язків 

між результатами трьох рівнів МКФ, екологічних та особистих факторів, які 

впливають на них. Він створює узгоджене уявлення про сприйняття клієнтом 

проблем руху, які вони відчувають у своєму соціальному та культурному 

контексті, шляхи, якими клієнт рухається в їх конкретному середовищі, і 

опорно-рухового апарату клієнта з його порушеннями. Фізіотерапевт володіє 



ручними навичками, необхідними для обстеження та лікування. Виходячи зі 

сформульованих гіпотез, він пропонує ефективну стратегію додаткової 

діагностики, лікування, догляду та профілактики, дотримуючись при цьому 

побажання клієнта та його близьких, спираючись на звичний підхід та на 

раціональну та обґрунтовану базу. Фізіотерапевт використовує технологію 

належним чином і усвідомлює переваги та недоліки конкретних втручань. 

 

Знання і навички 

Для того, щоб вибрати відповідне втручання для конкретного клієнта, і 

правильно реалізувати його у відповідний момент, фізичний терапевт 

повинен володіти навичками та знаннями з таких основних областей: 

функціональна анатомія, біомеханіка, (нейро) фізіологія, патологія та 

психологія, а також з областей знань, таких як наука про здоров'я, економіку 

охорони здоров'я та організаційну науку. Доповнення до Національного 

диплому 2008 року та Національна транскрипція для фізичної терапії 

функціонують як «масив знань і навичок» і базується на рівні EQF 6. 

Спеціалісти-фізіотерапевти описали ті знання та навички, які мають 

відношення до їхньої спеціалізованої дисципліни, отримані з вищезазначених 

основних сфер, на рівні EQF 7, у професійних профілях для окремих 

спеціалізованих дисциплін. 

 

1.7. Португалія  

Професія фізіотерапевта в Португалії 

Профіль компетентності 

Крім загальних навичок будь-якого медичного працівника, 

фізіотерапевт має інтегровані в різні системи, з якими вони пов'язані. 

Загальні компетентності 

Рівень освіти - 6 EQF - бакалавр 

Роль та загальна компетентність: автономні медичні працівники, 

відповідальні за розвиток і підтримку або відновлення руху і його 



відношення до функціональності вздовж життя, поінформований про 

найсучасніші наукові докази. Зняти біль і лікувати або запобігати проблемам, 

пов'язані з травмою, хворобою або іншими захворюваннями. Підвищення 

функціональних можливостей клієнтів, їх функціональної самостійності та 

якості життя. Вони працюють у межах свого професійного кодексу 

поведінки. 

Клінічні. Як фахівці з руху та функціонування, фізіотерапевти 

використовують процес клінічного мислення, який об'єднує специфічні 

знання, навички та ставлення для забезпечення високої якості догляду, здатні 

поліпшити здоров'я та добробут своїх пацієнтів. 

У клінічній сфері фізіотерапевти використовують практику, 

зосереджену на пацієнті / родині / опікунах, забезпечення їх фізичної та 

емоційної безпеки. Вони проводять оцінку, встановлюють діагноз і прогноз, а 

також розробляють, впроваджують, контролюють і оцінюють план 

втручання. Документовані записи оцінювання, втручання, прогресу та 

результатів пацієнтів у контексті їх втручання. Вони несуть відповідальність 

за ведення фізіотерапії та / або відповідний перехід до інших фахівців або 

служб. 

Фізіотерапевт також є консультантом, що забезпечує функціональні 

діагностичні елементи руху, та / або пропозиції для втручання в області 

фізичної терапії, корисні для пацієнта та інших фахівців для прийняття 

відповідних рішень. 

Фізіотерапевт також застосовує свої клінічні навички та знання в 

області розвитку, комунікації та управління, для розвитку окремих осіб, груп 

або громад. З цією метою вони планують, виконують і оцінюють в рамках 

заходів, спрямованих на сприяння і захист здоров'я і благополуччя та 

запобігання хвороби та інвалідності. 

Комунікаційні. Як комунікатори, фізіотерапевти використовують 

ефективні стратегії для обміну інформацією та вдосконалення терапевтичних 

та професійних відносин. 



Фізіотерапевти використовують ефективні усні та письмові способи 

спілкування, які сприяють оптимізації терапевтичних відносин з клієнтами, 

сім'ями, вихователями та іншими партнерами протягом всього втручання. 

Вони адаптують комунікаційні стратегії до контексту та використовують 

засоби комунікації та технології ефективно. 

Управлінсікі. Як менеджери, фізіотерапевти керують власним часом, 

ресурсами та пріоритетами для забезпечення ефективних послуг. 

Вони сприяють організаційній досконалості та займаються діяльністю з 

підвищення якості послуг, які надаються. Вони ефективно використовують 

ресурси, забезпечують безпечне середовище, беруть участь у нагляді своїх 

однолітків. 

Керують інформацією пацієнтів та управління послугами безпечним, 

ефективним та етичним способом. 

Співробітництво. Як співробітники, фізіотерапевти працюють 

ефективно, щоб забезпечити внутрішньопрофесійну комунікацію. Вони 

сприяють інтеграції переваг, потреб та очікувань пацієнтів, сім'ї та опікунів. 

Вони сприяють ефективній роботі в команді та вирішенню конфліктів. 

Промоція постійного професійного розвитку. Як промоутери 

безперервного професійного розвитку вони здійснюють рефлексивний 

процес постійне навчання з метою вдосконалення процесів та результатів їх 

втручань для задоволення своїх клієнтів. Вони діють через безперервний 

процес критичного аналізу наявної інформації (наукової та контекстної), 

вдаються до дослідження, обговорення та застосування достовірних знань у 

практиці фізичної терапії. Вони розвивають свою здатність до критичної 

рефлексії, щоб працювати безпечно і компетентно, в різних аспектах 

професійної практики, переводячи в явні результати вдосконалення послуг, 

що надаються. Співпрацювати в управлінні короткостроковими та 

середньостроковими курсами безперервної освіти, вчений ступінь за 

спеціальністю. 



Промоутер професіоналізму. Як професіонали, фізіотерапевти 

прагнуть працювати в інтересах найкращого суспільства і підтримувати 

високі стандарти етичної поведінки. Вони відповідають юридичним і 

нормативним вимогам професії, усвідомлюють соціальну відповідальність як 

медичні працівники, діють з професійною чесністю і мають етичну 

поведінку, сприяють інтеграції нових колег у свій новий професійний 

контекст. Вони сприяють усвідомленню іміджу професії, прагнучи досягти 

високих стандартів через професійну совість і критичну рефлексивність. 

Наукові. Як науковці, фізіотерапевти демонструють прагнення до 

досконалості на практиці, оцінювання доказів і внеску знань. 

У своїй практиці вони використовують підхід, орієнтований на докази, 

інтегрують саморефлексію і зовнішній зворотний зв'язок для поліпшення 

особистої практики. Вони постійно вдосконалюються щодо подій, що мають 

відношення до їх навчальної / клінічної області. Вони сприяють вивченню 

слухачів у межах своєї сфери знань, використовуючи динамічні стратегії 

навчання, зосереджуючись на трьох сферах компетенції: знання, навички та 

практика. 

Розробка та просування клінічних досліджень у дослідницьких групах 

широкого спектру. Вони відображають та критично оцінюють наукові та / 

або інноваційні питання та критично використовують результати досліджень. 

Фізіотерапевти оцінюють та критично переглядають поняття та теорії 

системи руху та інші їх втручання і перевизначення знань і практик з 

фізіотерапії. 

Лідерські. Як лідери, фізіотерапевти прагнуть і виступають за систему 

охорони здоров'я, яка підвищує добробут суспільства. Вони керують та 

беруть на себе зобов'язання проектувати та мобілізувати дії, що сприяють 

змінам, відповідальність, ризики та наслідки своїх дій та рішень. Вони беруть 

на себе відповідальність за захист потреб клієнтів у сфері охорони здоров'я, 

сприяють інноваціям у сфері охорони здоров'я. 



Вони використовують свої навички, свій вплив і комунікативні 

навички, щоб поділитися своїм баченням, мобілізувати та впливати на своїх 

колег, громади та політиків у просуванні та захисті системи охорони 

здоров'я, з більш стійкою та кращою якістю. 

 

Передові навички 

Рівень освіти - 7 або 8 EQF - магістр або доктор 

Роль та загальна компетентність - спеціалісти з магістерським або 

докторським ступенем управляють ризиками в непередбачуваних контекстах 

у визначених сферах. Вони можуть зосередитися на клінічній практиці, 

освіті, дослідженнях або управлінні. 

Розмежування передової практики - розвиток компетенцій і 

розмежування сфери практики визначається спільно професійною 

структурою, що регулює професію і відповідає вимогам Міністерство 

охорони здоров'я. 

 

Спеціалізація 

Освітній рівень - продовження бездисциплінарної підготовки, а саме 

після закінчення навчання, коротко- та середньострокові курси належним 

чином врегульовані та затверджені. 

Роль і загальна компетентність - фахівець-фізіотерапевт має загальну 

базу всебічних знань, навичок і установок, що дозволяють йому 

практикувати загальну фізіотерапію, до якої він додає визнаний і перевірений 

процес спеціалізації, що дозволяє йому бути більш ефективним, 

диференційованим в даній області. 

Специфічні навички - як для фізіотерапевта з загальним розділені на 8 

EQF, але є поглиблення відповідно до спеціалізації. 

Область спеціалізації - конкретна сфера втручання, процес 

спеціалізації: визнання, атрибуція та затвердження назви фахівця є 

відповідальністю професійної структури, яка регулює професію. 



На додаток до наукової диференціації, що випливає з еволюційного 

курсу академічної підготовки на рівнях 6, 7 і 8, фізіотерапевт може, на будь-

якому з цих рівнів, звернутися за клінічним процесом навчання та визначити, 

що відповідає процесу спеціалізації в фізичній терапії.  

Таким чином, як фахівець-фізіотерапевт має загальну базу знань, 

здібності і навички, що дозволяє йому практикувати загальну фізіотерапію, 

що дає змогу бути більш ефективним та диференційованим в даній області. 

 

1.8. Велика Британія 

Завдання навчального плану приведено на прикладі освітніх програм 

University of  Southampton. 

Навчання у програмі бакалаврату передбачаає формування у 

студентів наступних компетентностей: 

Знання і розуміння 

1. Визначати норми структури і функції тіла людини і демонстрація 

знання і розуміння анатомії, фізіології і динамічних взаємозв'язків структури  

і функція людського тіла; 

2. Пояснювати патологічні і хворобливі процеси і пов'язані з ними 

клінічні особливості станів, що часто зустрічається у фізіотерапії; 

3. Зіставляти психосоціальні концепції і фактори, які впливають на 

турботу про пацієнта у випадку охорони здоров'я і хвороб і підтримувати 

фізіотерапевтичні практики; 

4. Пояснювати фізику, біомеханіку, прикладні фізичні вправи, 

ергономіку і теоретичні основи діагностичних, терапевтичних та 

управлінських навичок, які можуть бути застосовані в практиці фізіотерапії; 

5. Оцінювати науково обґрунтовану практику, що стосується 

фізіотерапії; 

6. Ілюструвати контекст надання медичної допомоги, включаючи 

структуру, драйвери, політику, службові / організаційні питання і фактори 

ДСЗ, що впливають на управління собою і інших; 



7. Оцінювати використання клінічних досліджень, аудиту та 

управління; 

Спеціальні інтелектуальні та дослідницькі компететності 

8. Формування аргументованих суджень і клінічного діагнозу на основі 

фізіотерапевтичної оцінки фізичного представлення і обговорення з 

пацієнтами разом з результатами дослідження; 

9. Спілкуватися з пацієнтами, родичами, опікунами та медичними 

працівниками для встановлення ефективного терапевтичного союзу; 

10. Використовувати клінічні міркування та найкращу наявну 

інформацію та докази для розробки та впровадження відповідних та 

ефективних стратегій коротко- та довгострокового управління та плану 

догляду відповідного фізіотерапії; 

11. Моніторіювати прогрес змін стану пацієнта шляхом оцінки 

результатів та відповідної модифікації плану догляду; 

12. Роздумувати щодо клінічних рішень у світлі поточних доказів, 

прийнятих протоколів догляду та юридичних вимог до законодавства; 

13. Розуміти вимоги до здоров'я та безпеки праці та можливість 

здійснювати ризик оцінки; 

14. Брати участь у дискусіях у сфері професійної суперечності та 

майбутнього професіонального розвитку; 

15. Будувати аргументовані докази щодо фінансування та етики 

сучасного здоров'я та соціальної сфери догляду; 

16. Формулювати дослідницькі питання, розробку та проведення 

процесу дослідження; 

Загальні компететності 

17. Ефективно спілкуватися в різних формах з різними аудиторіями; 

18. Критично оцінювати академічну, клінічну та професійну діяльність 

та використовувати навички дослідження; 

19. Ефективно управляти часом і розставляти пріоритети робочого 

навантаження для забезпечення ефективної практики; 



20. Працювати в ситуаціях індивідуальної та командної роботи, 

розвиваючи автономію і лідерські здібності; взаємодіяти та допомагати 

іншим медичним працівникам через ефективну участь у міжпрофесійних 

підходах до надання медичної допомоги; 

21. Використовувати рішення проблем, критичний аналіз та 

дослідницькі навички; 

22. Реагувати на незалежні та командні робочі середовища шляхом 

розвитку автономії та лідерські здібності; 

23. Застосовувати навички, необхідні для академічного вивчення та 

дослідження; 

24. Застосовувати навички обчислювання, піктографічного зображення 

та маніпулювання даними відповідне програмному забезпеченню; 

25. Отримувати інформацію з друкованих та електронних джерел; 

26. Визнати значущість клінічної ефективності при проведенні 

фізіотерапії; 

Спеціальні професійні компететності фізіотерапії 

27. Зрозуміти юридичні обов'язки та етичні міркування професійних 

клінічних практик фізіотерапії та професійної саморегуляції; 

28. Використовувати відповідну оцінку фізіотерапії та прийняття 

клінічних рішень для вибору відповідного фізіотерапевтичного втручання; 

29. Застосовувати відповідне фізіотерапевтичне втручання безпечно та 

ефективно в основних областях практики фізіотерапії; 

30. Обговорювати постановку цілей та відповідних результатів 

втручання, на яких зосереджені пацієнти; 

31. Використовувати мануальну терапію безпечно і ефективно при 

застосуванні мобілізації, маніпуляції, методів масажу, респіраторної та 

неврологічної терапії; 

32. Використовувати електротерапевтичні методики безпечно та 

ефективно у виборі та застосовуванні діапазону модальності, заснованомий 



на терапевтичному використанні електричних, теплових, світлових, звукових 

і магнітних енергій; 

33. Працювати в партнерстві з багатьма клієнтами / пацієнтами та 

опікунами, а також у різних сферах охорони здоров'я, налаштування 

спільноти, приватного та третього секторів; 

34. Ефективно спілкуватися з пацієнтами / клієнтами, в тому числі з 

важкою поведінкою або труднощами спілкування; 

35. Демонструвати здатність використовувати навички освіти та 

викладання, які є належними для запобігання хвороби і травми, а також 

зміцнення здоров'я; 

36. Отримувтаи та записувати інформовану згоду на план лікування; 

37. Вести точні записи, які відповідають медико-правовим вимогам та 

поточним даним законодавства про захист. 

 

Студенти магістрської програми освіти піля закінчення мають 

володіти наступними компетентностями: 

Знання і розуміння 

1. Критично розуміти знання, необхідні для професійної практики в 

області ортопедії і засновувати свою практику на систематичній оцінці 

результатів наукових досліджень; 

2. Демонструвати оригінальність в здатності систематично і критично 

оцінювати результати досліджень і генерувати нові знання в аспекті 

професійної практики; 

3. Робити здорові судження як в простих, так і в складних клінічних 

ситуаціях, одночасно недискримінаційні судження з доступною 

інформацією; 

 

Спеціальні інтелектуальні та дослідницькі компететності 



4. Працювати автономно та підзвітно у зв'язку з прийняттям клінічних 

рішень, визнаючи в них ваші власні обмеження та ваші відносини / 

відповідальність у багатодисциплінарній команді (MDT); 

5. Демонстрвати рефлексивність у особистій та професійній діяльності 

та інтегративне відповідне ставлення до клінічної практики; 

Загальні компететності 

6. Демонструвати високорозвинену здатність до самостійного навчання 

і в межах груп (у т.ч. міжпрофесійні групи); 

7. Брати на себе ініціативу та особисту відповідальність за постійну 

професійну діяльність та розвиток (CPD); 

 

Спеціальні професійні компететності фізіотерапії 

8. Зрозуміти юридичні обов'язки і етичні міркування професійної 

клінічної фізіотерапевтичної практики і професійної саморегуляції; 

9. Застосувати відповідну фізіотерапевтичну оцінку та приймати 

клінічні рішення, щоб вибрати відповідне фізіотерапевтичне втручання; 

10. Застосовувати відповідне фізіотерапевтичне втручання безпечно і 

ефективно в основних областях фізіотерапевтичної практики; 

11. Обговорювати постановку мети і відповідні результати втручання, 

орієнтовані на пацієнта; 

12. Використовувати мануальну терапію безпечно і ефективно при 

застосуванні мобілізації, маніпуляції, методів масажу, дихальної та 

неврологічної терапії; 

13. Використовувати електротерапевтичні методи безпечно і ефективно 

при виборі і застосуванні діапазону методів, заснованих на терапевтичному 

використанні електричних, теплових, світлових, звукових і магнітних 

енергій; 

14. Працювати в партнерстві з цілою низкою клієнтів / пацієнтів і осіб, 

які здійснюють догляд, і в різних галузях охорони здоров'я, настройки 

спільноти, приватного і третього секторів; 



15. Ефективно спілкуватися з пацієнтами / клієнтами, в тому числі з 

зухвалою поведінкою або труднощами спілкування; 

16. Демонструвати здатність використовувати освітні та педагогічні 

навички, необхідні для запобігання хвороб і травми і в зміцненні здоров'я; 

17. Вести точні записи, які відповідають медико-правовим вимогам і 

поточними даним законодавства про захист. 

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОСВІТІ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У 

СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА БАЛТІЇ 

2.1. Польща 

Компетентності випускника професійного спрямування – фізичний 

терапевт:  

 здатність самостійно проводити функціональну оцінку ефективності 

застосування фізичних вправ лікувальної направленості; 

 здатність самостійно проводити діагностичну оцінку вищої діяльності 

нервової системи: сприйняття, мови, пам'яті; 

 здатність самостійно проводити оцінку психоемоційного стану 

пацієнта, його поведінки і т. п.); 

 здатність оцінювати ефективність та вихідну спроможність системи 

опорно - рухового апарату: 

- оцінювати м'язову силу (об'єктивну і суб'єктивну); 

- оцінювати норму м'язової довжини; 

- самостійно проводити функціональні тести фізичної працездатності; 

- оцінювати сегментарну рухливість хребта; 

- оцінювати м'язовий баланс (постуральні і фазові м'язи); 

- оцінювати «гру» суглобового зміщення периферичних суглобів; 

- оцінювати чутливість найбільш тригерних болючих точок;  

 здатність оцінювати ефективність роботи центральної та периферичної 

нервової системи: 



- самостійно проводити пальпацію периферичних нервів; 

- самостійно проводити тести напруги (ULTT1, ULTT2, ULTT3, SLR, 

PNF); 

 проводити комплексну реабілітацію із застосуванням 

пріопріорецептовного методу, 

 проводити комплексну реабілітацію дітей з церебральним паралічем та 

іншими захворювання центральної і периферичної нервової системи; 

 проводити комплексну реабілітацію дітей та підлітків з порушеннями 

постави;   

 проводити комплексну реабілітацію людей із захворюваннями і 

травмами нервової системи; 

 проводити комплексну реабілітацію при ревматичних захворюваннях 

та системи кровообігу і дихання; 

 проводити комплексну реабілітацію пацієнтів з ампутаціями верхніх і 

нижніх кінцівок; 

 здатність самостійно підібрати та вводити в експлуатацію різні типи 

протезів;  

 проводити фізіотерапевтичні процедури з використанням фізичних 

факторів; 

 здатність самостійно виконувати мобілізацію периферичних суглобів і 

рухових сегментів хребта; 

 здатність самостійно виконувати та проводити оцінку 

електродіагностичних тестів для потреб фізіотерапії;  

 володіти техніками виготовлення гіпсових рейок і оболонок; 

 здатність самостійно підібрати і вводити в експлуатацію відповідного 

ортопедичного приладдя необхідного в процесі терапевтичного 

поліпшення і проводити оцінку його реалізації та дії;  



 здатність самостійно вибирати і використовувати методи трудотерапії 

в процесі відновного лікування з метою поліпшення психоемоційного 

стану пацієнта; 

 здатність самостійно надавати першу допомогу при загрозах життю та 

здоров’ю людини;  

 здатність самостійно управляти центром, клінікою або 

фізіотерапевтичною (реабілітаційною) установою;  

 організовувати комплексну фізіотерапію в курортних умовах; 

 організовувати комплексну фізіотерапію в навколишньому середовищі 

- в будинку пацієнта; 

 самостійно планувати та застосовувати спеціалізовані  

фізіотерапевтичні методи спортивної направленості з метою 

поліпшення здоров’я інвалідів та здоров’я нації.  

 

2.2. Чехія 

Компетентності випускника спеціальності «фізична терапія»: 

 володіти діагностичними, терапевтичними, психологічними та 

етичними знаннями в спробі глобального аналізу стану пацієнта; 

 здійснювати фізичне обстеження пацієнта;  

 проводити аналіз, синтез і застосовувати критичне мислення в процесі 

прийняття рішень, особливо по відношенню до диференціальної і 

етіологічної діагностики; 

 проводити діагностичні методи дослідження (рентгенівські, 

ультразвукові) і інтерпретувати результати; 

 розпізнавати і правильно підбирати та застосовувати фізіотерапевтичні 

заходи при гострих станах захворювання (KRL FNKV, IPVZ); 

 проводити спеціальна функціональну оцінку як окремих систем, так і 

індивідуума в цілому – особливо кінезіологічні, ергодіагностичні, 

психологічну і соціальні діагностику; 



 володіти індикаціями і раціональними прескрипціями окремих 

процедур фізичної терапії та природних лікувальні ресурсів;  

 застосовувати реабілітацію в якості загальнонаціонального процесу, 

галузевого законодавства та соціального захисту населення; 

 розробляти конкретний короткостроковий і довгостроковий план 

реабілітації; 

 застосовувати методи фізичної терапії, ерготерапії для відновлення 

порушених функцій та систем організму; 

 складати план санаторного лікування для конкретного захворювання і 

включати курортне лікування в довгострокову програму реабілітації; 

 самостійно розробляти план фізіотерапії і здійснювати його відповідно 

до методичних процедур, викладеними в області фізіотерапії; 

 самостійно проводити функціональні обстеження, кінезіологічний 

аналіз та контроль стану пацієнта;  

 застосовувати методи і прийоми терапевтичних вправ індивідуально 

або в групах; 

 підбирати та використовувати ортопедичні пристосування; 

 самостійно виконувати певні процедури фізіотерапії; 

  впроваджувати методології, орієнтовані на тип захворювання, 

практикувати повсякденну діяльність і самодостатність; 

 вибирати відповідні психологічні процедури для створення умов для 

досягнення активної співпраці з пацієнтом; активно брати участь в 

процесі соціальної реадаптації у дітей з незаможних родин і дорослих 

пацієнтів;  

 співпрацювати з іншими медичними працівниками в області 

фізіотерапії; 

 співпрацювати з соціальним працівником і співробітниками відділення; 



 проводити інструктаж хворих і членів їх сімей, особливо батьків дітей, 

яких потрібно лікувати, виконувати домашню роботу і розпорядок дня 

в зв'язку з їх інвалідністю. 

 

2.3. Словенія 

Основною метою програми є навчання фізіотерапевта як незалежного 

медичного працівника, який зможе працювати самостійно або в команді з 

прийнятими міждисциплінарними навичками в плануванні, проведенні та 

оцінці фізіотерапевтичного лікування. Він зможе працювати в сфері 

первинної профілактики, лікування і реабілітації. На додаток до базових 

природних і медичних знань і на додаток до спеціальних знань управління 

процедурами і методами фізіотерапевтичного лікування, він також отримає 

знання в області комунікації, психології, менеджменту, клінічних досліджень 

та етики.  

Загальні компетентності випускника: 

 здатність інтегрувати теоретичні та практичні знання у вирішенні 

складних ситуацій; 

 володіти базовою та конкретною інформацією і знаннями в області 

соціальних і педагогічних наук, пов'язаних з фізіотерапією; 

 здатність аналізувати професійні проблеми і вміти синтезувати 

професійні рішення з очікуваними наслідками; 

 професіоналізм і самостійність у професійній діяльності та прийнятті 

рішень; 

 здатність самостійно проводити діагностику всіх систем організму; 

 здатність самостійно оцінювати ефективність і результативність 

планування процесу відновного лікування;  

 здатність оцінювати та реалізовувати обрані фізіотерапевтичні методи і 

методи лікування клінічної установи;  



 здатність чітко і недвозначно пояснювати свій вибір та досвід 

професійній та неекспертній аудиторії, в тому числі в міжнародному 

середовищі; 

 здатність працювати в міждисциплінарній групі та проявляти 

терпимість до прийняття і розгляду конструктивної критики та 

коментарів; 

 здатність до етичних роздумів і дій в разі етичних дилем у фізіотерапії; 

 володіти та застосовувати основні фізіотерапевтичні методи 

дослідження;  

 самостійно здійснювати фізіотерапевтичні заходи з урахуванням 

показань і протипоказань до процедур;  

 диференційовано застосовувати методи і методики 

фізіотерапевтичного лікування, 

 оцінювати та документувати функціональний статус і фізичні здібності 

пацієнта, а також проводити перевірку їх самостійної роботи;  

 підтримувати, встановлювати та поліпшувати психофізичні здібності 

здорових людей та інвалідів у розвитку та інших хвороб;  

 самостійно складати програми фізичної терапії для пацієнтів на основі 

оцінки функціональних систем та  особистісних характеристик 

пацієнта; 

 самостійно використовувати методи та прийоми рухової терапії для 

стимулювання фізіологічних механізмів і встановлення їх балансу; 

 ставити цілі фізіотерапевтичного лікування за участю пацієнта або 

його членів сім’ї; 

 сприяти більш чіткому діагнозу та прогнозу при оцінці даних шляхом 

виділення проблем і цілей фізіотерапії у співпраці з лікарем та іншими 

членами команди;  

 проводити перевірку ефективності окремих терапевтичних процедур, 

профілактичних програм санітарної освіти; 



 використовувати методи для підтримки, зміцнення і відновлення 

здоров'я населення; 

 контролювати правильний фізичний спосіб життя та направляти своїх 

майбутніх пацієнтів за допомогою відповідних педагогічних дій, щоб 

забезпечити профілактику захворювань; 

 використовувати базові техніки догляду з метою надання  

кваліфікованої першої допомогу при травмах та загрозах здоров'ю та 

життю людини. 

 

2.4. Болгарія  

Компетентності випускника спеціальності «кінезотерапевт» (переваги 

надаються соціальним факторам людини): 

 аналізувати економічні проблеми зі здоров'ям і розробляти 

альтернативи для їх рішення;  

 самостійно оцінювати альтернативи і робити вибір оптимальної 

альтернативи в дотриманні політики охорони здоров'я, наявних 

ресурсів і ефективності їх використання; 

 розподіляти ресурси відповідно до потреб і пріоритетів охорони 

здоров'я; 

  проводити оцінку ефективності системи охорони здоров'я; 

 самостійно виявляти труднощі і проблеми, з якими стикаються 

пацієнти з інвалідністю (або з тимчасовою непрацездатністю); 

  визначати відповідні методи, форми і підходи до втручання для 

вирішення проблем; 

 розробляти довгостроковий план реабілітації; 

 самостійно виконувати певні процедури кінезотерапії;  

 підбирати та використовувати ортопедичні пристосування; 

 співпрацювати з іншими допоміжними фахівцями (багатопрофільною 

командою);  



 самостійно застосовувати кінезотерапевтичні заходи з метою  

підвищення незалежності пацієнта; заходи що дозволяє зберегти 

гідність клієнта і підвищити його незалежність; 

 використовувати сучасні інформаційні та реабілітаційні технології в 

контексті соціальної роботи. 

 

2.5. Латвія 

Навички: 

Навички роботи у відділенні: 

• вміє критично оцінювати обгрунтованість і достовірність різних теорій, 

методів і прийомів фізичної терапії; 

• використовує науково обгрунтовані теорії фізичної терапії у своїй 

професійній діяльності; 

• дотримується професійної етики та конфіденційності; 

• виявляє проблем та потреби пацієнтів та соціальних груп; 

• вміє задавати цілі та відповідні завдання терапії, складати план терапії; 

• вибирає та застосовує відповідні фізіотерапевтичні методи та методики; 

• працює як член міждисциплінарної реабілітаційної команди; 

• співпрацює з родиною пацієнта; 

• може оцінювати процес і результати терапії; 

• займається профілактичною та виховною роботою; 

• організовує власне робоче середовище та роботу належним чином з точки 

зору ергономіки; 

• дотримується вимог з охорони праці та гігієни; 

• узагальнює, аналізує, інтерпретує інформацію, пов'язану з фізичною 

терапією; 

• розробляє дослідницькі проекти з фізичної терапії та їх реалізує; 

• пише наукові та методичні статті; 

• використовує результати досліджень для сприяння розвитку реабілітації та 

охорони здоров'я. 



Конкретні навички професії: 

• добре володіє можливостями та методами оцінки у фізичній терапії; 

• вміє оцінювати функціональні розлади і здібності пацієнта; 

• може оцінити ступінь порушення, непрацездатності, залучення та 

інвалідності пацієнта; 

• володіє компетентністю в технології фізичної терапії, вміє їх застосовувати; 

• полегшує приєднання пацієнта до активного соціального життя; 

• вибирає методи оцінки стану пацієнта; 

• оцінює стан пацієнта; 

• надає пацієнту чітке пояснення фізіотерапевтичної інформації; 

• вибирає для пацієнта відповідні методи фізіотерапевтичного втручання; 

• забезпечує пацієнта правильною фізичною терапією; 

• оцінює результат терапії; 

• розробляє та координує план лікувального лікування пацієнта у співпраці з 

іншими фахівцями реабілітаційної групи; 

• активно співпрацює з іншими членами реабілітаційної групи під час 

лікування; 

• виховує пацієнта та членів його сім'ї; 

• надає консультації членам сім'ї пацієнта, інших фахівців з питань фізичної 

терапії. 

Загальні навички / вміння: 

• володіє комунікативними навичками; 

• працює в команді та індивідуально, просуває командну роботу та її 

безперервне функціонування; 

• робить свою роботу самостійно і може приймати необхідні рішення; 

• передбачає і оцінює потенційний вплив рішень; 

• надає аргументи для власної точки зору; 

• розвиває та підтримує професійні контакти з іншими фахівцями; 

• отримує, аналізує, вибирає інформацію; 

• розробляє, систематизує та зберігає інформаційні документи; 



• вдосконалює професійні знання та навички, продовжуючи навчання; 

• дотримується чинного законодавства в своїй роботі; 

• розробляє рекомендації щодо вдосконалення законодавчих документів, 

проектів та угод; 

• знає, як втілити знання в економіці та бізнесі на практиці; 

• бере участь у діяльності професійних асоціацій та громадських організацій; 

• інформує суспільство про важливість здорового способу життя та 

реабілітації у відновленні здоров'я, профілактиці; 

• має здатність до творчого мислення; 

• використовує комп'ютер для обробки, зберігання та подання інформації; 

• впроваджує теоретичні знання, професійні компетенції та навички, постійно 

вдосконалюючи їх. 

Компетентності: 

• Успішне здобуття професійної компетентності та проведення досліджень за 

вимогами «Фізична терапія» у сфері охорони здоров'я є можливим лише в 

тісній співпраці з співробітниками Програми та іншими студентами. 

• Студенти отримують, відбирають та аналізують інформацію про медичну 

допомогу, реабілітацію та фізіотерапію, застосовують її на практиці, 

приймають рішення та вирішують проблеми з дисципліни охорони здоров'я 

або професії фізичної терапії. 

• Процес вивчення зміцнює загальне ставлення людини (емпатія, 

толерантність, симпатія) та ставлення до охорони здоров'я, таким чином 

розвиваючи усвідомлення та розуміння здоров'я та життя як цінностей та 

збереження здоров'я як життєво важливої передумови для благополуччя 

людини. Студенти добре знають професійну етику медичного фахівця і 

дотримуються принципів етики, визначених у Гельсінській декларації, а 

також нормативних документів та поважають права пацієнта у своїй 

професійній діяльності. 



• Студенти вчаться проявляти ініціативу, приймати рішення і брати на себе 

відповідальність за свій ефект і результат, критично оцінювати і вносити 

зміни у свою професійну діяльність, якщо це необхідно. 

• Студенти здатні оцінити вплив своєї професійної діяльності на суспільство. 

Вони беруть участь у розвитку відповідної професійної сфери, проводячи 

дослідження, аналізуючи та застосовуючи висновки, а також постійно 

вдосконалюючи свої знання, навички та професійну компетентні 
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