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Галузь знань
Спеціальність
Обсяг програми
Тривалість програми
Форма навчання

22 Охорона здоров’я
227 Фізична терапія, ерготерапія
240 кредитів ЄКТС
3 роки 10 міс.
денна

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія» спрямована на формування та
розвиток професійних компетентностей фахівців, здатних вирішувати складні
спеціалізовані задачі 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.
Особливості освітньо-професійної програми
Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців фізичної терапії.
Компоненти програми:
№
Назва навчальної дисципліни
з/п
Обов’язкові дисципліни
1
Педагогіка
2
Філософія
3
Іноземна мова
4
Біомеханіка рухової діяльності
5
Комп’ютерна техніка та інформаційні технології у фізичній терапії
6
Основи економічної теорії та фінансова грамотність
7
Основи практичної діяльності у фізичній терапії (вступ до спеціальності)
8
Теорія та методика фізичного виховання
9
Нормальна анатомія людини
10
Латинська мова
11
Нормальна фізіологія людини

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Види оздоровчо-рухової активності (атлетична гімнастика,оздоровчий
фітнес, спорт. ігри, легка атлетика, футбол)
Фізіологія рухової активності
Науково доказова практична діяльність у фізичній терапії
Медична психологія
Фізична терапія у закладах соціального захисту
Спортивна медицина
Патологія, лікування захворювань внутрішніх органів, опорно-рухового
апарату, нервової системи
Основи фізичної терапії
Валеологія
Основи масажу
Клінічна та функціональна діагностика
Методи досліджень у фізичній терапії
Фізіотерапія
Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів
Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату
Спортивний масаж
Фізична терапія в педіатрії та геронтології
Курсова робота з фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів
Кінезіологічнетейпування
Фізична терапія при захворюваннях нервової системи
Фізична терапія при хірургічних захворюваннях
Фізична терапія в акушерстві та гінекології
Лікувальний масаж
Реабілітаційні технології в курортології
Кваліфікаційна робота
Вибіркові дисципліни
Біологічна хімія
Патологічна анатомія
Патологічна фізіологія
Правознавство
Основи риторики
Долікарська медична допомога у невідкладних станах
Медичне право, професійна етика та деонтологія
Загальна гігієна
Основи менеджменту
Екологія
Безпека життєдіяльності
Основи кінезіології
Медична та біологічна фізика
Оздоровчі технології у фізичній терапії
Загальна теорія здоров’я з основами діагностики та моніторингу стану
здоров’я
Біологічна хімія рухової активності
Медична хімія
Етика та естетика

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Релігієзнавство
Основи раціонального харчування
Фармакологія
Основи масажу в педіатрії та геронтології
Фізична терапія після травм та захворювань у спортсменів
Страхування, переміщення та позиціонування в сфері фізичної терапії
Менеджмент у сфері фізичної терапії
Інформатика та інформаційні технології (за професійним спрямуванням)
Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
Сучасні оздоровчі фітнес технології
Коригуюча гімнастика в фізичній терапії
Адаптивний спорт
Оздоровчий туризм
Психологічна адаптація інвалідів
Методи психологічної саморегуляції функціональних станів людини
Основи наукових знань з української мови
Ділова іноземна мова
Практична підготовка
Загальна ознайомча практика
Клінічна практика при порушеннях опорно-рухового апарату та
внутрішніх органів
Клінічна практика при захворюваннях нервової системи та у закладах
соціального захисту
Практика за профілем майбутньої професії
Атестація випускників
Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок»
Практично-орієнтований іспит
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми
Бакалавр зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія може виконувати
професійну роботу згідно із Державним класифікатором професій ДК 003:2010, від
26.10.2017 р. №1542 та займати наступні первинні посади:
3226 – асистент фізичного терапевта;
3226 – масажист;
3226 – масажист спортивний;
3226 – фахівець з фізичної реабілітації.
Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою бакалавр зі
спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія має право продовжити навчання на
другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього ступеню
магістр, а також за іншими спеціальностями гуманітарного та соціальноекономічного напрямку. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.

Програмні результати навчання
Після закінчення освітньо-професійної програми її випускники будуть здатні
використовувати отримані знання поглибленого рівня, а саме: розв’язувати завдання
з фізичної терапії, шляхом застосування комплексу сучасних методик та методів;
критично осмислювати відповідні проблеми, наявних у галузі охорони здоров’я;
здійснювати обробку та інтерпретацію отриманих експериментальних і емпіричних
даних та використовувати їх у практичній діяльності;
виконувати обстеження, тестування та обробляти інформацію основних
функціональних можливостей пацієнтів різних нозологічних груп;
використовувати пристрої, прилади та обладнання для проведення заходів
фізичної терапії для контролю основних життєвих показників пацієнтів, а також
застосовувати технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування;
здатність адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до фізичних і
соціальних умов навколишнього середовища;
трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за
класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та
Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та
здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП);
здатність визначати оптимізацію функціонального стану людини та сприяти
ефективному розвитку локомоторно-статичних функцій організму;
надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних
процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя;
встановлювати взаємозв’язок між вихованням людини з особливими потребами
в умовах сім’ї та організовувати форми виховання і навчання відповідно до кожного
типу спеціальної установи;
розробляти профілактичні заходи щодо захворювань і ускладнень,
організовувати та проводити оздоровчо-реабілітаційні заходи з різним контингентом
населення.

