
Рецензія
на освітньо-професійну програму «Фізична реабілітація» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 227 Фізична реабілітація 

галузі знань 22 Охорона здоров’я

Виходячи з того, що в останні роки спостерігається стійка тенденція 
до зниження рівня здоров’я населення, створення оптимальних умов для 
життєдіяльності людей, які потребують відновлення втраченого контакту з 
довкіллям, корекції та наступної психолого-педагогічної реабілітації, 
трудової адаптації й інтеграції в соціум, то наразі необхідним стає потреба 
у формуванні кваліфікованих спеціалістів напряму фізичної реабілітації.

За останнє десятиріччя тенденції розвитку медицини України 
характеризуються помірними успіхами становлення реабілітаційного 
напряму, цільовим спрямуванням якого було й залишається поетапне, 
відновне комплексне лікування патологічних процесів, захворювань й 
ушкоджень організму людини. Разом із реформуванням медицини в 
Україні, виникає багато проблем щодо доказовості та практичного 
використання методів лікування, відновлення та взагалі підтримки 
здорового способу життя.

Саме тому не менш важливим є питання якісної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної реабілітації у ЗВО. Ретельно проведений аналіз освітнього 
процесу фахівців з фізичної реабілітації, надав можливість створити нову 
систему підготовки фахівців, зокрема, бакалаврів з фізичної реабілітації за 
спеціалізацією 227 «Фізична реабілітація», 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.

Представлена освітньо-професійна програма базується на інноваційних 
ідеях, поняттях, концепціях, теоріях та інших результатах сучасних 
досліджень з проектування та використання спеціальних технологій, аналізу 
розвитку сфери охорони здоров’я, зокрема у фізичній реабілітації, що дасть 
можливість майбутнім спеціалістам за фахом ініціативно розвивати 
реабілітаційний напрямок в установах охорони здоров'я України та світу, 
вести активну наукову діяльність.

Головне місце зазначеної освітньо-професійної програми займають 
результати навчання, що відповідають фаховим та загальним



компетентностям студента з фізичної реабілітації і свідчать про його 
конкурентоспроможн і сть.

Дана освітньо-професійна програма включає в себе всі необхідні 
структурні компоненти, які складені коректно, в повній мірі відповідають 
вимогам, меті та завданням дисципліни, а також змісту освоюваних 
компетенцій. Зміст розділів конкретизовано і не потребує доповнень або 
коригувань.

Висновок. Аналіз освітньо-професійної програми «Фізична 
реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
227 Фізична реабілітація галузі знань 22 Охорона здоров’я є актуальною, 
адже дана програма дає можливість покращити підготовку майбутніх 
фахівців до міжнародного рівня та свідчить про її високий рівень: 
методичний матеріал викладено докладно і аргументовано, теоретичний і 
практичний рівні матеріалу відповідають сучасним вимогам, що висуваються 
до вищої освіти, забезпечує формування загальних та фахових 
компетентностей бакалаврів та надає можливість оцінити рівень їх 
сформованості, компетентності та конкурентоспроможності як спеціалістів з 
фізичної реабілітації.
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