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кваліфікація: бакалавр з фізичної терапії, ерготеранії

В епоху глобального зниження рівня здоров’я населення України зростає 
попит на фізично-реабілітаційні послуги, що зумовлює потребу в кваліфікованих 
фахівцях, здатних розробляти й застосовувати новітні комплексні оздоровчо- 
реабілітаційні технології для відновлення, зміцнення та збереження здоров’я 
різних соціально-демографічних груп населення. Підготовка фахівців за 
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія сприяє розвитку галузі фізичної 
терапії, ерготерапії в Україні та є важливим напрямком у національній системі 
фізичної культури та охорони здоров’я.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців
першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична 
терапія, ерготерапія складає 240 годин з терміном навчання 3 роки 10 місяців, де 
загальний обсяг клінічних практик з фізичної терапії, ерготерапії передбачено в 
обсязі 24 кредитів (720 годин). Програма визначає термін та зміст навчання, 
нормативні форми державної атестації, установлює вимоги до змісту, обсягу й 
рівня освіти та професійної підготовки фахівців за зазначеною вище 
спеціальністю.

Дана освітньо-професійна програма передбачає, що в результаті засвоєння 
програми підготовки бакалаврів у випускника повинні бути сформовані 
інтегральні, загальні, фахові компоненти, отримані на лекціях, семінарах, 
практичних заняттях в малих групах, самостійних роботах на основі підручників 
та конспектів, інтернет-ресурсів, консультаціях із науково-педагогічними 
працівниками у процесі підготовки до кваліфікаційного тестового державного 
іспиту «Крок» та практично-орієнтовапогокваліфікаційногокомплексного іспиту з 
фаху.

Оцінювання за компонентами освітньої програми майбутніх фахівців 
відбувається у формі іспитів, заліків, захисту курсових робіт, поточного 
контролю, кваліфікаційного тестового державного іепиту «Крок» та практично- 
орієнтованого кваліфікаційного комплексного іспиту з фаху.

Метою програми є формування високоосвіченого фахівця, який повинен 
мати достатній професійний рівень, що дозволяє йому швидко та якісно 
вирішувати теоретичні та практичні завдання, пов’язані із застосуванням фізичної 
терапії, ерготерапії хворих і травмованих, здійсненням первинної профілактики 
захворювань та діяльності з фізичної рекреації.

Структура програми має такі компоненти: загальна інформація, мета 
освітньої програми, її характеристика, придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні 
компетентності, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації 
програми, академічна мобільність, перелік компонент освітньо-професійної



програми та їх логічна послідовність, структурно-логічна схема, форма атестації 
здобувай і в вищої освіти.

Основні положення програми грунтуються на положеннях Закону України 
«Про вищу освіту», враховують тенденції реформування та модернізації вищої 
освіти.

Рецензована програма підготовки фахівця першого (бакалаврського) рівня 
за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, відповідає сучасним вимогам 
освітньо-професійних програм зазначеного освітнього рівня та дозволяє 
забезпечити формування у випускників компетентностей, необхідних для 
ро з в' я за н н я п ро фес і й н и х за вд ан ь.
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Якісна підготовка здобувачів вищої освіта в сфері охорони здоров’я на 
теперішній час є важливим завданням. Останнім часом у медицині все більше 
стверджується реабілітаційний напрямок, основою якого є комплексне відновне 
лікування захворювань та ушкоджень. У цьому процесі провідну роль відіграє 
фізична терапія та ерготерапія. Вона поліпшує якість лікування, запобігає 
можливим ускладненням при різних захворюваннях і травмах, прискорює 
відновлення функцій органів і систем, тренує і загартовує організм, повертає 
працездатність, зменшує ймовірність інвалідизації. В умовах сьогодення, ситуація 
ускладнюється внаслідок постійного збільшення чисельності постраждалих серед 
військових і цивільних громадян в зоні антитерористичної операції (АТО) на 
сході України. У багатьох з них є важкі поранення й ушкодження, які потребують 
негайної реабілітації і, насамперед, фізичної. Чернігівський національний 
технологічний університет має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий 
потенціал та матеріально-технічну базу аби виконати таке завдання.

Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 227 Фізична 
терапія, ерготерапія розроблена співробітниками ЧИТУ після консультацій з 
науковцями та фахівцями медичних закладів. Ми маємо потребу в підготовці 
фахівців цієї спеціальності. В освітньо-професійній програмі визначені програмні 
компетентності виходячи із видів і завдань навчання Вони розподілені на загальні 
та професійні компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. 
Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути 
використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Навчальний план 
підготовки освітньо-професійної програми повністю відповідає завданням 
освітньо-професійної програми. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та 
обсяг обов'язкових та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, 
ерготерапіяі покликані сприяти забезпеченню відповідності навчання запитам 
стейкхолдерів.
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Освітньо-професійна програма, що реалізується в Чернігівському 
національному технологічному університеті за спеціальністю 227 Фізична терапія, 
ерготерапія являє собою систему документів, розроблену і затверджену закладом 
вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці на підставі Стандарту вищої освіти 
за відповідною спеціальністю.

Дана програма регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та 
технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки бакалавра за 
даною спеціальністю.

Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначені цілі, 
завдання, зміст, а так саме місце в структурі основної освітньої програми і 
компетенції, що формуються в результаті освоєння дисциплін. Дисципліни 
навчального плану, які наведені в освітньо-професійній програмі відображають 
актуальні для галузі охорони здоров’я теми.

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми відповідає профілю 
дисциплін, що викладаються. До викладання і практики залучені особи з досвідом 
практичної роботи за даною спеціальністю на посадах керівників і провідних 
фахівців.

З розробленої освітньо-професійної програми можна зробити висновок, що 
вона має високий рівень забезпеченості навчально-методичною документацією і 
матеріалами.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 
професійну програму можна рекомендувати до використання для підготовки 
студентів за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія.
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