
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Фізична реабілітація»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю

227 Фізична реабілітація 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

Національного університету фізичного виховання і спорту України

В епоху глобальної соціальної, економічної та демографічної кризи 

особливо актуальним є питання щодо рівня здоров’я населення, його 

збереження і покращення, що на даний час є медико-соціальною проблемою, 

яка вимагає негайного вирішення, тому в останній час є потреба у 

вдосконаленні організації вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців 

з фізичної реабілітації/фізичної терапії, ерготерапії.

На сьогодні виникає необхідність у фундаментальній переорієнтації 

вітчизняних навчальних планів і освітніх програм з фізичної реабілітації з 

урахуванням потреб ринку праці та вимог до якості освіти. Значної 

модернізації потребує українська система професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів з фізичної терапії з урахування міжнародного досвіду, одночасно 

враховуючи вітчизняні традиції.

Освітньо-професійну програму «Фізична реабілітація» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 

реабілітація» розроблено кафедрою фізичної терапії та ерготерапії 

Національного університету фізичного виховання і спорту України після 

консультацій з фізичними терапевтами нашого центру. Ми маємо потребу в 

підготовці фахівців цієї спеціальності.

В освітньо-професійшй програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із завдань навчання. Вони розподілені на загальні та фахові 

компетентності. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть 

бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Навчальний 

план підготовки освітньо-професійної програми повністю відповідає



завданням освітньо-професійної програми. Послідовність вивчення 

дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

стейкхолдерів.

З розробленої ОПП можна зробити висновок, що вона має високий 

рівень забезпеченості навчально-методичною документацією і матеріалами.

Рекомендація нашого центру: доповнити вибіркові компоненти

дисципліною «Персональний тренінг», що спрятиме більш фаховій 

підготовці здобувачів вищої освіти.

Висновок. Освітньо-професійна програма «Фізична

реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

227 «Фізична реабілітація», яку розроблено кафедрою фізичної терапії та 

ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, відповідає Стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

може бути рекомендована для підготовки фахівців за вищезазначеною 

спеціальністю у Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України.
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