
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму 

«Фізична терапія, ерготерапія» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапії  

галузі знань 22 Охорона здоров’я 

 

На сьогодні одним з найбільш пріоритетних напрямків державної 

політики в Україні є формування та збереження здоров'я населення. 

Виходячи з того, що в останні роки спостерігається стійка тенденція до 

зниження рівня здоров’я населення, створення оптимальних умов для 

функціонального відновлення, поліпшення якості життя, трудової адаптації й 

інтеграції в соціум осіб із захворюваннями сучасності, є одними з 

першочергових державних завдань. Підготовка на сучасному рівні майбутніх 

докторів філософії за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

здатних до ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач і 

практичних проблем інноваційного та наукового характеру у даному 

напрямку, готових до постійного професійного зростання, соціальної та 

професійної мобільності, продуктивної роботи за фахом на рівні світових 

стандартів є важливим та актуальним питанням сьогодення. 

Представлена освітньо-наукова програма базується: на інноваційних 

ідеях, поняттях, парадигмах, концепціях, теоріях; даних науково-доказової 

медицини та практики з фізичної терапії та ерготерапії; результатах сучасних 

наукових досліджень з проектування та використання спеціальних 

технологій; аналізу розвитку сфери охорони здоров’я, зокрема в фізичній 

терапії та ерготерапії. Компетентності отримані при навчання на 

рецензованій ОНП дають можливість майбутнім науковцям за фахом 

ініціативно розвивати реабілітаційний напрямок в установах охорони 

здоров'я та вести активну наукову діяльність, використовувати сучасні 

науково-доказові підходи при застосуванні заходів фізичної терапії та 

ерготерапії, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я, підвищення 



працездатності, продовження активного та творчого періоду життя 

пацієнтів/клієнтів. 

Рецензована ОНП включає в себе всі необхідні структурні компоненти, 

які складені коректно, в повній мірі відповідають вимогам, меті та завданням 

спеціальності, а також змісту освоюваних компетенцій. Зміст розділів 

зрозумілий і не потребує доповнень або коригування.  

Висновок: Аналіз освітньо-наукової програми «Фізична терапія, 

ерготерапія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапії, свідчить про її відповідність 

сучасним вимогам, що висуваються до вищої освіти. ОНП побудована на 

основі компетентнісного підходу, забезпечує формування загальних та 

фахових компетентностей докторів філософії та надає можливість оцінити 

рівень їх сформованості. 
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