ОПИС МАГІСТЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕРГОТЕРАПІЯ»
Ерготерапія (Occupational Therapy) – нова для України професія у
галузі охорони здоров’я, метою якої є повернення людини до максимально
можливого рівня життєдіяльності після різноманітних захворювань та травм.
У країнах Європи та Північної Америки ерготерапія існує вже близько 100
років і фахівці є невід’ємною та важливою частиною реабілітаційної
складової системи охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
Ерготерапевти навчаються в межах спеціальності 227 Фізична терапія,
ерготерапія.
Спеціалізація 227.2 «Ерготерапія» є офіційно визнаною на другому
рівні (магістерському) вищої освіти (Наказ МОЗ № 2013 від 02.11.2018
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1335-18).
Національний університет фізичного виховання та спорту України
одним із перших розпочав підготовку здобувачів даної спеціалізації.
На кафедрі фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ за спеціалізацією
227.2 «Ерготерапія» Ви зможете отримати ступінь магістра:
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я.
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Спеціалізація – 227.2 Ерготерапія
Освітньо-професійна програма «Ерготерапія»
Кваліфікація – магістр з фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією
«Ерготерапія»
Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП – ерготерапевт.
Термін навчання - 1 рік і 10 місяців.
Форма навчання – виключно денна.
Мета освітньої програми - підготовка фахівців, здатних виявляти та
ефективно розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми
інноваційного та наукового характеру у сфері ерготерапії.
Особливість освітньої програми «Ерготерапія»
Особливостями освітньої програми «Ерготерапії» та навчального
процесу за даною програмою є наступні показники:
- Відповідність вимогам Мінімальних стандартів освіти ерготерапевтів
від Всесвітньої федерації ерготерапевтів: за основу освітньої програми
були взяті рекомендації Всесвітньої федерації ерготерапевтів, яка вже
більше 80 років формує ерготерапію у світі і акредитує освітні
програми на міжнародному рівні;
- Відповідність до локального контексту: для освітньої програми були
обрані ті дисципліни, які формують у здобувачі необхідні вміння та
навички для професійної діяльності у нашій країні; наприклад, велика
увага в ОП приділяється ерготерапії у нейрореабілітації та педіатрії так
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як, саме ці спеціальності активно розвиваються в Україні і потребують
великої кількості кваліфікованих кадрів;
Тривалість навчання за освітньою програмою становить 1 рік 9 міс.
(замість 1 рік 4 міс.): збільшення тривалості навчання стало можливим
завдяки підтримці Міністерства освіти та науки України і дало змогу
збільшити кількість навчальних дисциплін та практичної роботи для
підготовки високопрофесійних кадрів;
Тривалість клінічної практики: відповідно до освітньої програми
тривалість усіх клінічних практик складає 34 кредити ЄКТС (1020
год.), що дасть змогу сформувати необхідні вміння та навички для
подальшого працевлаштування здобувача;
Високий рівень спеціалізації науково-методичних працівників: всі
працівники, які забезпечують навчальний процес за освітньої
програмою «Ерготерапія» пройшли спеціалізоване навчання
тривалістю 12 кредитів ЄКТС (360 год) в Естонії та курс спеціалізації
для викладачів ерготерапії, організований Всесвітньою федерацією
ерготерапевтів;
Наявність кабінету ерготерапії, обладнаного спеціалізованим
обладнанням: у 3 корпусі університету створений навчальний кабінет
ерготерапії, побудований з урахуванням принципів універсального
дизайну (доступний для людей із інвалідністю) у якому знаходиться
необхідний інвентар та обладнання для здобуття студентами
спеціалізованих вмінь та навичок.

Практика і працевлаштування
Освітньою програмою спеціалізації передбачено 1020 год. клінічної
практики, що відповідає міжнародним стандартам освіти ерготерапевтів.
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії співпрацює з більш як 20 закладами
охорони здоров’я та соціального захисту, що дає студентам можливість
отримати практичні уміння та навички з роботи з особами різних вікових та
нозологічних груп.
Атестація здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю
227 «фізична терапія, ерготерапія» передбачає складання єдиного
стандартизованого тестового державного іспиту та складання практичноорієнтованого комплексного іспиту з дисциплін професійної підготовки
(ПОСТАНОВА КМУ від 10 травня 2018 р. № 354 Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний
іспит для здобуття ступеня магістра http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3542018-%D0%BF.) та Постанова КМУ від 28 березня 2018 р. № 334
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF)
Стандартизований тестовий державний іспит це ліцензійний
інтегрований іспит
«Крок» (за професійним спрямуванням), який
проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих

іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і
здійснюється Екзаменаційною комісією ЗВО та Центром тестування при
МОЗ України на основі міжнародних вимог та стандартів освіти WCPT
та WFOT.
Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі
атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного екзамену.
Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється набуття
загальних та спеціальних компетентностей з фізичної терапії та ерготерапії
дітей та осіб літнього віку; при складних
та мультисистемних
порушеннях в умовах наближених до професійної діяльності.
У 2017 р. посада ерготерапевта була внесена до національного
класифікатора професій України (Зміна № 6 від 26.10.2017).
Практика і працевлаштування.
Після закінчення навчання випускник здатен виконувати професійну
роботу і може займати відповідну первинну посаду (Наказ МОЗ України від
13.12.2018р. №2331 Про внесення змін до довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я"
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2331282-18):
2229.2 Ерготерапевт
Ерготерапевт може працювати у закладах охорони здоров’я,
соціального захисту та освіти, зокрема, лікарнях різної спрямованості,
реабілітаційних центрах, хоспісах, санаторно-курортних закладах, школах,
університетах.
Випускники мають право продовжити навчання на третьому рівні
вищої освіти для здобуття кваліфікації доктор філософії у галузі охорони
здоров’я за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія.

