
 



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут 

розвитку людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних 

засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки 

України, керується положеннями Статуту вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», прийнятого 

зборами засновників 22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в 

Міністерстві освіти і науки України 05.10.2014 р. за  

№ 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності – 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 

 

Рівень вищої освіти – восьмий рівень НРК України / другий 

магістерський рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма: Фізична терапія, ерготерапія. 

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії 

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» для 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за галуззю 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» від 25 квітня 2019 р., протокол № 02. 

Мета навчання – формування фундаментальних знань з теорії і практики 

організації освітнього процесу у ВНЗ, науково-дослідницької роботи з фізичної 

терапії, ерготерапії, педагогіки і психології вищої школи на інноваційнійних 

засадах, відпрацювання вмінь самостійно проводити викладацьку та 

інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й 

академічної чесності, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, 

науково-дослідницькою, корекційно-педагогічною діяльністю студентів. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання –  90 кредитів / 1 рік 6 місяців.  

75% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентності за спеціальністю «фізична реабілітація». 

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності).  

Випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу 

і може займати відповідну первинну посаду:  

КП Професійна назва роботи 



3226 – Фахівець з фізичної реабілітації, асистент фізичного терапевта, 

асистент ерготерапевта. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі освіти та 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК - 1. Здатність визначати мету та завдання власної та колективної 

діяльності, передбачати альтернативні рішення у професійній діяльності; 

ЗК - 2. Здатність до володіння спеціалізованими концептуальними 

знаннями на рівні сучасних досягнень науки і техніки, які є основою для 

оригінального мислення га інноваційної діяльності в контексті дослідницької 

роботи; 

ЗК - 3. Зтність змінювати стратегію прийняття рішень в залежності від 

об’єктивних трансформацій системи аналізу; 

ЗК - 4. Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні і 

професійній діяльності та на межі предметних галузей; 

ЗК - 5. Здатність до зрозумілого і недвозначного донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

ЗК - 6. Здатність до професійного спілкування хоча б однією з іноземних 

мов та державною українською мовою; 

ЗК - 7. Здатність до представлення результатів професійної діяльності та 

наукових досліджень з використанням сучасних інформаційно - 

комунікаційних технологій; 

ЗК - 8. Здатність оцінювати стратегічний потенціал професійного розвитку 

команди, знаходити нестандартні організаційно-управлінські рішення в 

нетипових ситуаціях, готовність нести за них відповідальність; 

ЗК - 9. Здатність до подальшого навчання зі значним ступенем 

самостійності та саморегулювання; 

ЗК - 10. Здатність формування вмінь психологічного аналізу особистості та 

міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на 

працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в 

колективі; 

ЗК - 11. Здатність відповідати за результати професійної діяльності; 

ЗК - 12. Здатність визначати перспективи маркетингових дій та 

менеджменту у фізичній терапії, ерготерапії. 

 

Фахові компетентності 

ФК – 1. Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, 

принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я; 



ФК – 2. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний 

розвиток людського організму та його рухові функції;  

ФК – 3. Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної реабілітації; 

ФК – 4. Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії; 

ФК – 5. Здатність провадити безпечну практичну діяльність для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця; 

ФК – 6. Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд та документувати їх результати; 

ФК – 7. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію 

щодо реабілітаційних програм, їх ефективність; 

ФК – 8. Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; 

ФК – 9. Здатність допомагати пацієнту/клієнту розуміти власні потреби, 

обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації; 

ФК – 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль 

стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати 

отримані результати; 

ФК – 11. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної 

реабілітації; 

ФК – 12. Здатність провадити професійну діяльність відповідно до потреб 

здоров’я, культурних цінностей та традицій населення України; 

ФК – 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів 

самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та 

неповносправності, здоровому способу життя; 

ФК – 14. Здатність шукати шляхи постійного покращення якості 

реабілітаційних послуг, формувати нові ідеї у фізичні терапії, ерготерапії 

(креативність); 

ФК – 15. Здатність застосовувати нетрадиційні методи оздоровлення при 

різних нозологіях; 

ФК – 16. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до 

змінних умов; 

ФК – 17. Здатність надавати психологічну допомогу, проводити 

психотерапевтичні заходи. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.   

Особи мають право розпочати навчання за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності 

(поточний, модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, 



тестування, заліки, звіти про практику, курсові роботи, письмові екзамени, 

екзамени.  

Після успішного опанування освітньо-професійної програми відбувається 

публічний захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

 

Обґрунтування потреби підготовки магістрів галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Актуальність підготовки фахівця з фізичної терапії, ерготерапії 

обумовлюється необхідністю кадрового забезпечення вакантних місць в 

області. 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» планує 

підготовку фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, які були б здатні 

здійснювати лікувально-педагогічні послуги різним контингентам населення. А 

саме, дітям, дорослому населенню, воїнам АТО (діагностика та лікування травм 

опорно-рухового апарату, неврологічних захворювань, а також болю 

(психосоматика) як основного прояву захворювання, розробляти програми 

фізичної терапії), особам похилого віку тощо.  

Переваги навчання у Луцькому інституті розвитку людини Університету 

«Україна» наступні:  

-  соціальна інфраструктура (100% забезпечення гуртожитком студентів з 

особливими потребами (інвалідів, сиріт, напівсиріт, з багатодітних сімей, сімей 

з важким матеріальним становищем), використання площ для надання освітніх 

послуг, комп’ютерні лабораторії, спортивні, тренажерні, фітнес зали) роблять 

навчальний заклад привабливим для громадян із невисокими доходами, 

зокрема для сільської молоді; 

- висококваліфіковані викладачі, які мають фахову базову освіту, наукові 

ступені, значний досвід практичної роботи; 

-  відповідне навчально-методичне та інформаційне забезпечення для 

використання активних форм навчання й інформаційних технологій у 

навчальному процесі. 

Аналіз вимог ринку праці доводить, що Волинська область має потреби у 

підготовці фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Підготовка майбутніх 

спеціалістів в Луцькому інституті розвитку людини відповідатиме потребам 

країни, регіону, області та галузі охорони здоров’я. 

Керівництвом Луцького інституту розвитку людини досягнуто 

домовленості щодо сприяння в підготовці майбутніх фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії у проведенні практики з керівниками навчальних та 

медичних установ і організацій м. Луцька.   

Відкриття у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за 

спеціальністю 227 «Фізична терапії, ерготерапії» і галуззю знань 22 «Охорона 

здоров’я» забезпечить систему охорони здоров’я Волині фахівцями, які 

володіють ключовими компетенціями, необхідними для професійної діяльності, 

підготовку мобільного конкурентоспроможного фахівця широкого профілю, 



здатного вчасно пристосовуватися до реальних соціально-економічних умов 

українського суспільства. 

 


