
РЕЦЕНЗІЯ 

На освітньо-професійну програму підготовки фахівців першого 

(бакалаврського)рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров'я кваліфікація: 

бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії 

Спеціальність 227 «фізична терапія, ерготерапія» в сучасну епоху 

всезростаючої необхідності широкого впровадження реабілітаційної 

медицини є надзвичайно потрібною, тому підготовка відповідних 

спеціалістів, які б відповідали вимогам визначеним у Держстандарті вищої 

освіти, згідно розробленої освітньо-професійної програми є першочерговим 

завданням. 

Обсяг даної освітньої програми для бакалавра фізичної терапії, 

ерготерапії на базі повної загальної середньої освіти повністю відповідає 

Держстандарту освіти і складає необхідних 240 кредитів СКІС, де 65% 

обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей. 

В характеристиках освітньо-професійної програми правильно 

розставлені акценти, які обумовлюють досягнення студентами відповідних 

компетентностей, зокрема інтегральних та загальних, таких як здатність 

вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов'язані з 

фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-

біологічних, соціальних, психологопедагогічних наук, знання та розуміння 

предметної області та професійної діяльності, здатність діяти на основі 

етичних міркувань,здатність працювати в команді, здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети, та ін. 

У представленій програмі, є оптимальною кількість предметів, які 

навчають оцінювати рухові функції людини, їх порушення та корекцію з 

метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і 



потреб людини в умовах довкілля. Та визначають підготовку 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. 

В освітньо-професійній програмі добре висвітлені теоретичний і 

практичний зміст предметної області: знання для відновлення та запобігання 

втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, 

психолого-педагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; 

вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; 

комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової 

іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов'язків; основних 

положень етики. 

Правильно побудована в даній ОПП послідовність предметів, які 

висвітлюють методи, методики та технології: спостереження, опитування, 

тестування та вимірювання у фізичній терапії та ерготерапії; обробки 

інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії та ерготерапії; 

вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги. 

Загалом, представлена освітньо-професійна програма за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія, відповідає усім вимогам підготовки 

фахівців першого (бакалаврського)рівня вищої освіти за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров'я кваліфікація: 

бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії. 
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