
ОПИС МАГІСТЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ»  

Фізична терапія (Physical therapy) - це вид послуг, що надається 

фізичним терапевтом або під його контролем і наглядом, і включає оцінку, 

діагноз, планування, втручання і оцінку змін, що відбулися в ході 

втручання з метою відновлення функцій і структур організму задля 

можливості повноцінної активності та участі у житті. 

 

З 2018 року кафедрою фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ 

започатковано підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Випускникам 

присуджується ступінь вищої освіти – магістр, кваліфікація – магістр з 

фізичної терапії, ерготерапії, а з 2019 року – магістр з фізичної терапії, 

ерготерапії за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія», що 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). 

 

На кафедрі фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ за спеціальністю 

227 «Фізична терапія, ерготерапія» Ви зможете отримати ступінь 

магістра: 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність - 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Спеціалізація – 227.01 Фізична терапія 

Освітньо-професійна програма «Ерготерапія» 

Кваліфікація – магістр з фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією 

«Фізична терапія» 

Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП – фізичний терапевт. 

Термін навчання - 1 рік і 9 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 фізичної терапії.  

 

Особливість освітньої програми «Фізична терапія» 

ОП «Фізична терапія» орієнтовано на формування у здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти загальних і фахових компетентностей 

для успішного здійснення професійної діяльності, зокрема: здатність 

розуміти клінічний діагноз пацієнта/клієнта, перебіг захворювання, 

принципи та характер лікування; обстежувати та визначати функціональний 

стан, рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення; прогнозувати 

результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та 

пояснювати програму фізичної терапії; визначати оптимальний рівень 

терапевтичного навантаження, контролювати тривалість та інтенсивність 

реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1335-18?fbclid=IwAR1CBbmQQgAKTGubi00yPkq9uKeCWbprVSt31ViADkqkYT3meXCQLupWvbc


функціональним можливостям пацієнта/клієнта; контролювати стан 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами; впроваджувати сучасні 

наукові дані у практичну діяльність; брати участь у навчальних програмах як 

клінічний керівник/методист навчальних практик; здійснювати менеджмент у 

фізичній терапії, керувати роботою асистентів та помічників; діяти 

самостійно в умовах професійної ізоляції; здійснювати підприємницьку 

діяльність у фізичній терапії тощо. 

Освітньо-професійна програма має прикладну спрямованість, базується 

на інноваційних ідеях, поняттях, парадигмах, концепціях, теоріях та інших 

результатах сучасних наукових досліджень з проектування та використання 

спеціальних технологій, даних науково-доказової медицини та практики у 

сфері фізичної терапії та ерготерапії, зокрема у фізичній терапії, у межах 

яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Основний фокус 

освітньої програми та спеціалізації: спеціальна освіта та професійна 

підготовка у сфері фізичної терапії та ерготерапії, зокрема, в фізичній терапії.  

Зміст освітньої програми має чітку структуру за семестрами та роками 

навчання, триває один рік і 9 місяців протягом 4 семестрів. Освітні 

компоненти являють собою логічну взаємопов’язану систему, підпорядковані 

чіткій логіці навчання та викладання, згідно з принципами систематичності 

та послідовності.  

Особливість (унікальність) ОП полягає в її прикладній спрямованості: 

37 кредитів ЄКТС (31%) відведено саме на практичну складову (клінічну 

практику), що значною мірою уможливлює працевлаштування випускників в 

закладах, що надають фізіотерапевтичну допомогу. Проведення клінічної 

практики з фізичної терапії (12 кредитів, ІІІ семестр), що належить до циклу 

дисциплін спеціалізації, спрямовано на формування здатності до 

застосування у професійній діяльності інноваційних засад фізичної терапії у 

відновному лікуванні осіб із хронічними неспецифічними захворюваннями 

сучасності, хірургічних та онкохірургічних хворих, в акушерстві, 

неонатології, педіатрії та геронтології. Фахові компетентності здобувачів 

також формуються у процесі вузькоспеціалізованої клінічної практики (12 

кредитів, ІV семестр), що належить до вибіркового компоненту, упродовж 

якої вони оволодівають здатністю застосовувати інноваційні знання та 

підходи з ФТ у неврологічній або ортопедичній клініках. 

Прикладна спрямованість ОП сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності випускників на вітчизняному та міжнародному 

ринках праці. ОП узгоджується з рекомендаціями проекту з вирівнювання 

структури європейської вищої освіти та вимогами професійних асоціацій: 

World Confederation for Physical Therapy, World Federation of occupational 

therapists. 

У процесі навчання використовуються такі методи: проведення 

лекційних, практичних занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих 

столів, наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в 

проектних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. До 

проведення навчальних занять залучаються кваліфіковані практикуючі 



фахівці. Поточний контроль здійснюється у формі опитувань, виступів на 

практичних (семінарських) заняттях, експрес-контролю, перевірки 

результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, презентації, 

есе, портфоліо, оцінювання засвоєння навчального матеріалу, запланованого 

на самостійне опрацювання студентом. Формами семестрового контролю є 

екзамени та заліки з урахуванням суми накопичених протягом вивчення 

дисциплін балів, захист звіту з практики. Атестація здобувачів вищої освіти 

проводиться у формі атестаційного екзамену та публічного захисту 

кваліфікаційної роботи.  

У НУФВСУ забезпечено вільний доступ усіх учасників академічної 

спільноти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, 

необхідних для провадження освітньої діяльності у межах програми. 

Користування інфраструктурою (аудиторним фондом, приміщеннями Центру 

спортивної травматології та відновлювальної медицини НУФВСУ, 

лабораторіями НДІ НУФВСУ, спортивними залами та спорудами, басейнами, 

комп’ютерним парком, комп’ютерними кабінетами та університетською 

бібліотекою, спеціалізованим спорядженням та ін.) здійснюється на 

безоплатній основі. Також безкоштовним є доступ до інформаційних 

ресурсів НУФВСУ, а саме: фондів навчально-науково-методичної літератури, 

періодичних видань, електронних баз даних, репозитарію здобутків НПП. 

Здобувачі вищої освіти ступеня магістра мають можливість безоплатно 

користуватися інфраструктурою та достатньо значними інформаційними 

ресурсами кафедри фізичної терапії та ерготерапії, зокрема: фондами 

кабінету доклінічної практики, залом фізичної терапії, кабінетом ерготерапії.  

Для іногородніх студентів університет надає можливість проживати у 

гуртожитках. На території НУФВСУ функціонує медичний пункт, що у разі 

потреби надає безкоштовну допомогу студентам та співробітникам. Також в 

університеті працюють 3 пункти харчування.  

 

Практика, стажування і працевлаштування 

Здобувачі вищої освіти ступеня магістра мають можливість брати 

участь у міжнародних програмах академічної мобільності в ЄС, через 

програми Erasmus+ «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових 

магістерських програм в Україні (REHAB)» (https://uni-

sport.edu.ua/content/erasmus-0) та за власний рахунок. Також, здобувачі мають 

можливість завдяки міжнародній діяльності НУФВСУ збагачувати 

навчальний, науковий потенціал шляхом обміну та використання світового 

досвіду. 

З метою ефективної організації та реалізації освітнього процесу 

застосовуються наступні заходи: 

- залучення до навчально-педагогічного процесу знаних фахівців 

фізіотерапевтичної галузі з досвідом науково-дослідної та практичної 

діяльності (з подальшим наданням можливостей ознайомлення з науковою 

проблематикою цих закладів та працевлаштування);  

- лекції запрошених фахівців, представників роботодавців; 

https://uni-sport.edu.ua/content/erasmus-0
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- одним із заходів реалізації освітнього процесу при підготовці 

здобувачів є проходження науково-виробничої практики в провідних 

закладах, що надають фізіотерапевтичну допомогу громадянам. За ініціативи 

кафедри укладено 22 договори про співпрацю НУФВСУ з лікувальними, 

оздоровчими, реабілітаційними закладами: Інститут нейрохірургії ім. акад. 

А.П. Ромоданова АМН України, Національний науковій центр «Інститут 

кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», ДП «Клінічний санаторій «Жовтень», 

Головний військовий клінічний госпіталь, ТОВ «Капитал» Медичний центр 

Універсальна клініка «Оберіг», ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. 

Чеботарьова НАМН України», КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» 

та ін. 

Роботодавці беруть участь у рецензуванні ОП і робочих програм, 

забезпечують здобувачів статистичною інформацією для магістерських 

досліджень. На сторінці кафедри фізичної терапії та ерготерапії в соціальній 

мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/1531108443851822/) 

постійно розміщуються вакансії в провідних лікувально-реабілітаційних 

установах України, надані постійними партнерами кафедри. 

 

Атестація здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 

227 «фізична терапія, ерготерапія» передбачає складання єдиного 

стандартизованого тестового державного іспиту та складання практично-

орієнтованого 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/354-

2018-%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.  

 

У 2017 р. посада фізичного терапевта 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 

https://www.facebook.com/groups/1531108443851822/
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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 Фізичний терапевт 

85.42 Вища освіта; та інші посади, кваліфікаційні вимоги яких 

передбачають наявність ступеня магістра, у суб’єктах господарювання та не 

мають специфічних вимог. 

 

Місця провадження професійної діяльності 

Фізичний терапевт провадить свою професійну діяльність у різноманітних 

закладах, де є можливість досягнути поставлених цілей. 

Професійна діяльність здійснюються фізичним терапевтом у різних місцях та 

у різних умовах, які включать наступне: 

•        громадські реабілітаційні програми 

•        громадські заклади, включаючи центри первинної медико-санітарної 

допомоги, оселі громадян, а також районні відділення 

•        освітні та науково-дослідні центри 

•        фітнес-клуби, клуби здоров’я, спортивні заклади та курорти 

•        хоспіси 

•        лікарні 

•        будинки по догляду 

•        професійні медичні центри 

•        амбулаторні клініки 

•        приватні кабінети, дільниці та клініки фізичної терапії 

•        в’язниці 

•        публічні заклади з спортивними комплексами (наприклад, торгові 

центри) 

•        реабілітаційні центри і притулки 

•        школи, включно з дошкільними закладами та спеціальними школами 

•        центри чи будинки для пенсіонерів 

•        спортивні центри/ клуби 

•        робочі місця/ підприємства 

 

Фізичний терапевт може входити до складу команди, створеної із фахівців 

різних галузей, що надають спільно координовані послуги. Такий тип послуг 

може бути впроваджений у реабілітаційних центрах, поліклініках, лікарнях 

швидкої допомоги, у центрах для осіб із множинними ушкодженнями або 

безпосередньо у помешканні пацієнта/ клієнта. 

 

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. 
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