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Рецензія-відгук на освітньо-професійну 

програму «Фізична терапія, ерготерапія», першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Представлена Івано-Франківським національним медичним університетом 

освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 

реалізується за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», відповідає вимогам 

Стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Дана програма розроблена провідними 

спеціалістами йього ВУЗу і відкриває нові можливості у підготовці фахівців галузі 

охорони здоров’я, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно- 

рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням 

положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних 

наук ,та практичні проблеми у галузі фізичної терапії, ерготерапії.

В ОПП особлива увага надається європейській і світовій тенденції в області 

фізичної реабілітації. Загальний обсяг освітньо-професійної програми складає 240 

кредитів та включає всі види аудиторної та самостійної роботи студентів, практики і 

час, що відводиться на контроль якості засвоєння студентами освітньо-професійної 

програми.

Дана ОПП визначає мету, характеристику освітньої програми, придатність 

випускників до працевлаштування та подальшого навчання, викладання та 

оцінювання, програмні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне 

забезпечення реалізації програми, академічна мобільність, перелік компонент ОПП та 

їх логічна послідовність, має структурно-логічну схему освітньої програми, форму 

атестації здобувачів вищої освіти та нормативні посилання. Також ОПП має матрицю 

відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та



матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньої-професійної програми.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців галузі охорони 

здоров’я, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі фізичної терапії, ерготерапії, враховуючі нові тенденції у галузі, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, 

теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук та 

потреб сучасного ринку праці.

Надана ОПП передбачає, що у результаті освоєння програми у випускника 

будуть сформовані такі програмні компетентності: інтегральна,загальні, спеціальні 

(фахові) та визначено їх перелік. В цілому освітньо-професійна програма «Фізична 

терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

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

повністю відповідає вимогам до такого типу документів, має комплексний та цільовий 

підхід для підготовки кваліфікованого спеціаліста, який володіє фаховими 

компетентностями, необхідними для подальшої професійної діяльності за даною 

спеціальністю та встановлює модель сучасного фахівця з фізичної реабілітації.

З урахуванням вищевикпаденого та на основі висновків після опрацювання 

документу внутрішнім структурним медичним підрозділом школи вважаємо, що 

рецензовану освітньо-професійну програму «Фізична терапія, ерготерапія» можна 

рекомендувати до використання при підготовці бакалавра за спеціальністю 227 

«Фізична терапія, ерготерапія».
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