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2018 Call for Proposals Projects/ Проекти конкурсу 2018 р. 

REHAB 

Innovative Rehabilitation Education - 

Introduction of new master degree programs 

in Ukraine  

598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

Project acronym: REHAB 

National Joint Project Priority – Higher Education and Society 

Project duration: 15.11.2018 – 14.11.2021 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount: 997.249,00 € 

Target groups: students, people with disabilities 

Grant holder:  

 Latvian Academy of Sport Education, 

Latvia 

Coordinator and General Manager:  

Aija Klavina, Ph.D., Chief of the Health Care 

study direction 

Contacts: tel. +37129203488 

e-mail: aija.klavina@lspa.lv 

 Partnership: 

▪ Latvian Academy of Sport Education,  

Latvia 

▪ National University of Ukraine on 

Physical Education and Sport, Ukraine 

▪ Lviv State University of Physical Culture, 

Ukraine 

▪ Horbachevsky Ternopil State Medical 

University of the Ministry of Health of 

Ukraine), Ukraine 

▪ Sumy State University, Ukraine 

▪ Testing Board at the Ministry of Health of 

Ukraine  

▪ Lithuanian Sport University, Lithuania 

▪ Jozef Pilsudsky University of Physical 

Education in Warsaw, Poland 

▪ European Federation of Adapted Physical 

Activity 

▪ University of Applied Sciences Satakunta, 

Finland 

 

Project goals and objectives: 

The project addresses 3 major goals:  

(1) building professional capacity of the academic and research staff,  

(2) development of the teaching/learning/assessment resources, and  

(3) creating specific educational infrastructure needed to provide the nationally new 

professional study program in physiotherapy. 

Specific project objectives: 

• Update and revise the current bachelor program on Physical Therapy 

• Create Comprehensive Physical Therapy Mastery study program 

• Increase professional capacity of academic/professional personnel of at least 40 qualified 

PT faculty members for teaching physical therapy 

• Create Educational Infrastructure for Learning Physiotherapy at partner Universities 
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• Pilot PT master programs based on new content and innovative teaching approaches and 

graduate up to 200 masters in PT 

Activities: 

▪ Analysis of existing models of PT programs 

▪ New PT master curriculum development 

▪ Teaching, Learning and Assessment Resources creation (including e-resources for key 

modules and qualification exam) 

▪ Intensive Mentorship Programs for faculty members 

▪ Creation University rehabilitation lab, Mini-Library on physical therapy at each 

university 

▪ Piloting and revision of new PT master curriculum, teaching, learning and assessment 

tools 

▪ Piloting innovation teaching approaches (interprofessional education, vertical 

teaching, rehabilitation labs) 

▪ Project management, monitoring and quality evaluation activities 

▪ Dissemination (through online media and live tools) 

Expected results: 

I. Revised and updated the university level PT bachelor study program of four years.  

II. New PT master study program offering advanced professional competence in different 

physiotherapy specializations (e.g., orthopaedics, APA, sport).   

III. The group of 40 qualified/certified physiotherapists will be prepared for partner HES. 

The core teaching staff will be built capable of teaching PT according European 

standards. Staff will be formed by retrained faculty members of legacy qualifications, 

by newly graduated PTs and by invited EU experts. 

IV. Competency profile for physical therapist satisfying international requirements will be 

identified. This profile would be approved at national level and become the mandatory 

basis for all Ukrainian universities wishing to provide physical therapy study program. 

V. New PT master students will have possibility to participate in the IMP in EU and 

through Erasmus+ mobility through Erasmus programs and from own costs. 

VI. Medical care system would change to accommodate new professionals in 

physiotherapy. The partnership with the Health Ministry in this project will facilitate 

the recognition of the PT as profession.   

VII. In five years there will be up to 800 graduates of Consortium universities or up to 5000 

graduates of all universities, with good employment prospects (current job market 

needs is about 35,000 PT) 

Project coordinator in Ukraine   

Maryna Mruga, MD, PhD, Deputy director for research, instruction and international 

relations of Testing Board  
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tеl.: +380444251717 

e-mail: marina.testportal@gmail.com 

Responsible person:  Olena Bismak, Ph.D, Assoсiate professor  

Contacts: tel.: +380442876405,  +380665744953 

e-mail: ebismak@gmail.com 

Partners from Ukraine: 

National University of Ukraine on Physical 

Education and Sport, www.uni-sport.edu.ua 

tеl./fax: +380442875452 

Responsible person: Mrs. Olena Bismak, Ph.D, 

Assoсiate professor  

Contacts: tel.: +380442876405,  +380665744953 

e-mail: ebismak@gmail.com 

 

Lviv State University of Physical Culture 

(LSUPC), www.ldufk.edu.ua 

tеl.: +380322553201, fax: +380322553208 

Responsible person: Mr. Andrii Vovkanych, 

PhD, Vice-rector in scientific affairs and external 

relations 

Contacts: tel.: +380322553215, +380973352291 

e-mail: avovkinfiz@i.ua 

 

Ternopil State Medical University, 

www.tdmu.edu.ua  

tel.: +380352524492, fax: +380352524183 

Responsible person:  

Mr. Ihor Mysula, PhD, MD, Head of 

Department of Medical Rehabilitation 

Contacts: tel.: +380352254661, 

+380673387831  

e-mail: mysulaigor@ukr.net 

 

Sumy State University (SSU), 

www.sumdu.edu.ua 

tel.: +380542660950 

Responsible person: Mr. Kostyantyn 

Kyrychenko, Head of International Affairs 

Department 

Contacts: tel.: +380542331081, 

+380990799552  

e-mail: irdepartment@ukr.net 

 

Ministry of Education and Science of Ukraine  www.mon.gov.ua 

tel.: +380444813221; tel.: +380444813280; fax: +380444814796 

Responsible person: Mrs. Lyubov SHCHITKA 

Deputy Head of International Cooperation and European Integration Department 

e-mail: l_shchitka@mon.gov.ua 
Project web-site: rehab-erasmus.eu 
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REHAB 

Інноваційна реабілітаційна освіта - 

впровадження нових магістерських 

програм в Україні 

598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: REHAB 

Національний  Спільний проект Пріоритет – Вища освіта та суспільство 

Тривалість проекту: 15.11.2018 – 14.11.2021 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 997.249,00 € 

Цільова група: студенти, люди з обмеженням життєдіяльності 

Отримувач гранту: 

Латвійська академія спортивної 

педагогіки, Латвія 

 

Координатор: Айя Клавіна, PhD,  керівник 

напрямку охорони здоров'я 

Контакти: тел.: +37129203488 

е-адреса: aija.klavina@lspa.lv 

Партнерство: 

▪ Латвійська академія спортивної 

педагогіки, Латвія 

▪ Національний університет фізичного 

виховання і спорту України, Україна 

▪ Львівський державний університет 

фізичної культури, Україна 

▪ Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського, 

Україна 

▪ Сумський державний університет, 

Україна 

 

▪ Центр тестування при МОЗ України, 

Україна  

▪ Литовський університет спорту, Литва 

▪ Університет фізичного виховання ім. 

Юзефа Пілсудського у Варшаві, Польща 

▪ Європейська федерація адаптованої 

фізичної активності  

▪ Університет прикладних наук Сатакунта, 

Фінляндія  

Мета та завдання проекту: 

Проект спрямовано на 3 основні цілі: 

• Підвищення професійного потенціалу викладачів університету 

• Створення нових ресурсів для викладання / навчання / оцінювання  

• Створення спеціальної освітньої інфраструктура, необхідної для реалізації нової 

національної професійної програми з фізичної терапії. 

Завдання: 

• Оновити та переглянути поточну програму підготовки бакалавра з фізичної терапії 
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• Розробити освітню програму підготовки магістра з комплексної фізичної терапії 

• Підвищити професійні компетентності академічного / професійного персоналу, 

щонайменше 40 кваліфікованих викладачів профільної кафедри для викладання 

дисциплін з фізичної терапії 

• Створити освітню інфраструктуру для вивчення фізичної терапії в університетах-

партнерах 

• Запровадити нову (пілотну) магістерську програму з фізичної терапії на основі нового 

змісту та інноваційних методів навчання та підготувати до 200 магістрів з фізичної 

терапії 

Напрями діяльності за проектом: 

• Аналіз існуючих моделей програм з фізичної терапії 

• Розробка нового магістерського навчального плану з фізичної терапії 

• Розробка нових ресурсів викладання, навчання та оцінки (включаючи електронні 

ресурси для ключових модулів та кваліфікаційних іспитів). 

• Запровадження інтенсивних програми наставництва для викладачів 

• Створення лабораторії (центру) реабілітації в університеті, міні-бібліотеки з фізичної 

терапії у кожному університеті-партнері 

• Перевірка та перегляд нового навчального плану магістратури з фізичної терапії, 

інструментів викладання, навчання та оцінювання 

• Перевірка інноваційних підходів до навчання (міжпрофесійна освіта, вертикальне 

навчання, реабілітаційні лабораторії (центри) 

• Проведення заходів щодо контролю за виконанням проекту та оцінки якості результатів  

• Поширення інформації щодо проекту (через Інтернет, медіа та інші засоби). 

Очікувані результати: 

I. Переглянуто та оновлено чотирирічну програму бакалаврату з фізичної терапії. 

II. Розроблено нову магістерську програму з фізичної терапії, яка направлена на   

професійне вдосконалення в різних спеціалізаціях фізичної терапії (наприклад, 

ортопедії, неврології, спорт). 

III. Підготовлено групу з 40 кваліфікованих / сертифікованих фізіотерапевтів, яка буде 

готова до партнерської діяльності. Викладацький склад кафедр фізичної терапії буде 

здатний навчати фізичних терапевтів відповідно до європейських стандартів. 

Створено факультети перепідготовки, де будуть проходити перекваліфікацію 

фізичні терапевти відповідно до нових стандартів та з запрошенням експертів ЄС. 

IV. Визначено професійний профіль для фізичного терапевта, який відповідає 

міжнародним вимогам. Цей профіль буде затверджений на національному рівні та 

стане обов'язковим для всіх українських університетів, які бажають запровадити 

освітню програму з фізичної терапії. 
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V. Студенти магістратури з фізичної терапії мають можливість брати участь у 

міжнародних програмах академічної мобільності в ЄС, через програми Erasmus+ та 

за власний рахунок. 

VI. Змінено систему медичного обслуговування, в якій будуть працювати нові фахівців з 

фізичної терапії. Партнерство з Міністерством охорони здоров'я у цьому проекті 

сприятиме визнанню фізичної терапії як самостійної професії. 

VII. Збільшено протягом п'яти років кількість випускників університетів Консорціуму до 

800 або до 5000 випускників усіх вищих навчальних закладів, які мають програми 

підготовки фізичних терапевтів (поточні потреби ринку праці у фізичних терапевтах 

складає приблизно 35 000) 

Координатор проекту від України: 

Марина Мруга, MD, PhD, заступник директора з науково-методичної та міжнародної 

діяльності Центру тестування при МОЗ України  

тел.: +380444251717 e-адреса: marina.testportal@gmail.com 

Відповідальна особа: Олена Бісмак, PhD, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

Контакти: тел.: +380442876405, +380665744953 

e-адреса: ebismak@gmail.com 

Партнери з України:  

Національний університет з фізичного 

виховання і спорту України,  

www.uni-sport.edu.ua 

тел. / факс: +380442875452 

Відповідальна особа: Олена Бісмак, PhD, 

доцент кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії 

Контакти: тел .: +380442876405, 

+380665744953 

е-адреса: ebismak@gmail.com 

 

Львівський державний університет 

фізичної культури, www.ldufk.edu.ua 

тел .: +380322553201, факс: +380322553208 

Відповідальна особа: Андрій Вовканич, 

PhD, проректор з наукової роботи та 

зовнішніх зв’язків 

Тернопільський державний медичний 

університет, www.tdmu.edu.ua 

тел.: +380352524492, факс: +380352524183 

Відповідальна особа: Ігор Місула, PhD, MD, 

завідувач кафедри медичної реабілітації 

Контакти: тел .: +380352254661, +380673387831 

e-адреса: mysulaigor@ukr.net 

 

Сумський державний університет, 

www.sumdu.edu.ua 

тел./факс: +380542660950 

Відповідальна особа: Костянтин Кириченко, 

керівник відділу міжнародних відносин 

Контакти: тел.: +380542331081, +380990799552 

e-адреса: irdepartment@ukr.net 

  

mailto:ebismak@gmail.com
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Контакти: тел.: +380322553215, 

+380973352291 

e-адреса: tymruk_k@ukr.net 

Міністерство освіти і науки України;   www.mon.gov.ua 

тел.: +380444813221; тел.: +380444813280; факс: +380444814796 

Відповідальна особа: Любов Щітка 

Заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської 

інтеграції 

Контакти: e-адреса: l_shchitka@mon.gov.ua 

Сайт проекту:  rehab-erasmus.eu  

 


