
 



Загальна характеристика та перспективи розвитку Південного регіону щодо 

потреби у фахівцях вищої освіти освітньо-професійної програми «Фізична 

терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем 

Освітня діяльність з надання освітньої послуги з підготовки фахівців 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фізична терапія, 

ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем спрямована на 

підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в 

європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної 

терапії, ерготерапії, що може кваліфіковано здійснювати  обстеження, 

тестування, визначення функціонального стану та рівня фізичного розвитку 

особи, складання компонентів індивідуальних програм реабілітації, розробку 

та впровадження комплексу заходів і рекомендацій, спрямованих на 

поліпшення діяльності організму, організацію досліджень у фізичній терапії, 

пропаганду здорового способу життя, відновлення автономності, інтеграції 

людей з обмеженнями життєдіяльності у суспільство. 

На сьогоднішній день держава потребує саме таких фахівців, здатних 

до вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 

галузі фізичної терапії та ерготерапії, що передбачає вміле застосування 

методів діагностики, здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог до виконання професійної діяльності. 

Така необхідність зумовила відкриття у Приватному закладі вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія».  

Реалізація освітньо-професійної програми «Фізична терапія, 

ерготерапія» здійснюється кафедрою фізичної терапії та ерготерапії на 

підставі Статуту ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика». Законодавчу основу при формуванні мети, стратегічних та 

практичних завдань кафедри, розробці програми з різних напрямків роботи 



складають: Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про мову», 

державна національна програма «Освіта XXI ст.», положення про ступеневу 

систему освіту та інші директивні документи уряду в галузі освіти і науки: 

«Щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента», 

«Щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних 

досягнень студентів» № 774 від 31.12.2005 р., наказу № 943 від 16.10.2009 р. 

«Про запровадження у вищих навчальних закладах європейської кредитно-

трансферної системи», лист Міністерства освіти і науки України за № 1/9-119 

від 26.02.2010 р. «Про методичні рекомендації щодо запровадження 

європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у 

вищих навчальних закладах», довідника користувача європейської кредитно-

трансферної системи. 

Здобувачі вищої освіти з фізичної терапії та ерготерапії освітнього 

ступеня  «магістр», вивчаючи цикл загальної та професійної підготовки, 

навчаються визначати цілі,  принципи реабілітації осіб усіх вікових 

категорій, проектувати зміст ерготерапевтичних заходів та вправ, 

здійснювати корекційно-реабілітаційні заходи та соціально-середовищну 

реабілітацію осіб усіх вікових категорій, формувати нові ідеї у фізичній 

реабілітації, здійснювати корекційне та компенсуюче навчання і виховання,  

пропагувати та розповсюджувати   знання про здоровий спосіб  життя, 

визначати та застосовувати необхідні методи та засоби фізичної реабілітації 

при відновленні здоров’я неповносправних осіб, оцінювати наукові факти   

відповідно  до мети дослідження, готувати наукові звіти і матеріали до 

наукових видань, впроваджувати результати наукових розробок у сферу 

практичної діяльності тощо.  

Загальний підхід до підготовки фізичних терапевтів освітньо-

професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» передбачає, що тільки 

магістр, здатний розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з 

відновленням порушених функцій органів та систем людини засобами 

фізичної терапії, ерготерапії  та   реабілітації, зможе проводити науково-



практичну діяльність на належному якісному рівні. Цим комплексом вимог і 

зумовлена система профільної підготовки у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, 

ерготерапія».  

Для підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» в 

Університеті створено всі необхідні умови: висококваліфікований науково-

педагогічний потенціал, потужна матеріально-технічна база, розгорнута 

мережа баз для проходження практик, соціальна інфраструктура, навчально-

методичне та інформаційне забезпечення дисциплін, що надає значні 

переваги ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

перед іншими закладами вищої освіти. 

При кафедрі фізичної терапії та ерготерапії діє реабілітаційний центр 

«Health». Надання студентами-ерготерапевтами безкоштовної реабілітаційної 

допомоги учасникам АТО, пенсіонерам, дітям з інвалідністю, незахищеним 

та малозабезпеченим верствам населення сприяє формуванню у здобувачів 

вищої освіти компетентності фізичного терапевта та ерготерапевта. 

Миколаївська обласна державна адміністрація, міська влада, 

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, центри 

громадського здоров’я, реабілітаційні центри Миколаївщини зацікавлені у 

підготовці фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітньо-професійної 

програми «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» і сприятимуть працевлаштуванню випускників університету. 

Враховуючи наведені вище аргументи про потребу регіону у 

кваліфікованих фізичних терапевтах та ерготерапевтах, а також наявну 

матеріально-технічну базу університету, кадрове та навчально-методичне 

забезпечення, численні замовлення працедавців, є підстави стверджувати, що 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» здатний 

забезпечити якісну підготовку магістрів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 



227 «Фізична терапія, ерготерапія» у кількості 25 осіб денної форми 

навчання. 
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