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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Перший (бакалаврський) рівень 
(назва рівня вищої освіти)

 

 

Бакалавр 
(назва ступеня, що присвоюється)

 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я
 

(шифр та назва галузі знань) 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
(код та найменування спеціальності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З а п о р і ж ж я  

2 0 1 7  



ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень  

Ступінь вищої 

освіти  
Бакалавр 

Назва галузі 

знань 
22 Охорона здоров’я 

Назва 

спеціальності 
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Дозволяється підготовка тільки за очною (денною) формою 

навчання 

Освітня 

кваліфікація 
Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії 

Професійна 

кваліфікація 
Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії 

Кваліфікація в 

дипломі 
Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: рухові функції та активність людини, їх 

порушення та корекція з метою відновлення повноцінної 

життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах 

навколишнього, соціального та культурного середовища. 

Вимоги до абітурієнтів. 

Попередній рівень освіти - повна загальна середня освіта, молодші 

спеціалісти спеціальностей «Медсестринство», «Стоматологія», 

«Фармація», «Технології медичної діагностики та лікування», 

«Фізична культура і спорт», «Соціальна робота», «Соціальне 

забезпечення», «Початкова освіта». 

Абітурієнт повинен мати документ державного зразку. 

Правила прийому щорічно формуються університетом на основі 

правил прийому у ВНЗ, які затверджені Наказом МОН України. 

Цілі навчання: 

- Формування загальнокультурних і професійних знань і умінь 

випускника у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої 

освіти першого рівня підготовки бакалавр 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», що забезпечують рішення професійних задач в процесі 

реалізації всіх видів професійної діяльності. 

- Реалізація та корекція індивідуального плану фізичної терапії чи 

ерготерапії з метою покращення функціональних можливостей і 

здоров’я. 

- Адаптації до оточуючих умов осіб різного віку та можливостей. 

Теоретичний зміст предметної області. Успішне завершення 

програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється 

професійна кваліфікація «Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії», 

загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-

орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних 

для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з її 

діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді: медико-

біологічних, педагогічних, соціальних та дисциплін професійної 

підготовки;вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

законодавчоїбази;комунікацій у професійній сфері; професійних 

компетенцій та обов'язків; основних положень етики; основ ділового 



спілкування, основ ділової іноземної мови. 

 

Академічні та 

професійні права 

випускників 

Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності 

«Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії» фахівець здатний 

виконувати професійну роботу в закладах охорони здоров’я та має 

право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти та здобувати ступінь «Магістр фізичної терапії, 

ерготерапії». 

 

Працевлаштуван

ня випускників  

Випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну 

роботу і може займати відповідну первинну посаду: 3226 – Фахівець 

з фізичної терапії, ерготерапії 

 

 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого рівня 

підготовки бакалавр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
 Обсяг стандарту у кредитах ЄКТС для першого рівня підготовки - бакалавр 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на базі повної загальної середньої освіти 

складає 240 кредитів, на основі ступеня молодшого бакалавра - визначається вищим 

навчальним закладом і становить не менше 180 кредитів ЄКТС. 

 68 % обсягу освітня програма спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 

 24 кредити ЄКТС освітньої програми відведено на практичну підготовку, 

яка складається з 4-х клінічних практик з фізичної реабілітації тривалістю по 6 кредитів 

кожна за напрямами: серцево-судинні дисфункції, захворювання дихальної системи, 

порушення діяльності опорно-рухового апарату та захворювання нервової систем. Ці 

клінічні практики є обов’язковими та проводяться за умови наявності спеціалізованих 

підрозділів і профільних фахівців. 

 

ІV Перелік компетентностей випускника першого рівня підготовки  

бакалавр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі фізичної реабілітації професійної діяльності або у 

процесі навчання, які пов’язані з порушеннями функцій органів та 

систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-

судинної та дихальної систем, що передбачає застосування певних теорій 

та методів медико-біологічних, соціальних, педагогічних наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

3. Знання другої поширеної європейської мови 

4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел. 

7. Здатність працювати в команді. 



8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, 

принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я. 

2. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний 

розвиток людського організму та його рухові функції. 

3. Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної реабілітації. 

4. Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної реабілітації. 

5. Здатність провадити безпечну практичну діяльність для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця. 

6. Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд та документувати їх результати. 

7. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію. 

8. Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

9. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної 

реабілітації. 

10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль 

стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та 

документувати отримані результати. 

11. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 

12. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних  

умов. 

13. Здатність провадити професійну діяльність  відповідно до потреб 

здоров’я, культурних цінностей та традицій  населення України. 

14. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, 

здоровому способу життя. 

15. Здатність шукати шляхи постійного покращення якості 

реабілітаційних послуг. 

 


