
Сторінка 1 з 16 

 Звіт про результати громадського обговорення проєкту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 Охорона здоров’я ІФНМУ, редакція 2020-1 

ЗВІТ 

про результати громадського обговорення  

проєкту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

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

Івано-Франківського національного медичного університету 

 

№ 

п/п 

Пропозиції, що надійшли 

під час громадського 

обговорення 

 

Автор 

пропозиції 

Рішення щодо пропозицій і обговорення Остаточна редакція 

із урахуванням 

результатів 

обговорення та 

додатково внесених 

змін 

1.  «Надання долікарської 

допомоги не є в компетенції 

бакалаврів з фізичної терапії 

та ерготерапії слід 

детальніше ознайомитися з 

освітнім стандартом.» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено, оскільки Стандарт вищої освіти України: перший 

(бакалаврський) рівень, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», затверджений і 

введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

19.12.2018р. № 1419. передбачає забезпечення оволодіння 

студентами  спеціальною компетентністю СК 12. «Здатність 

надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних 

станів» та у результаті навчання ПР 05. «Надавати долікарську 

допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в 

організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження 

життя.» 

«Долікарська 

медична допомога» 

2.  «Також слід подумати, на 

які компетенції майбутніх 

фахівців конкретно буде 

впливати, той чи інший 

предмет.» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Відхилено, оскільки у проєкті ОПП у пунктах 4.1, 4,2, 5.1, 5.2. у 

матрицях компетентностей відображено вплив предметів на 

формування компетенцій майбутніх фахівців. 

Матриця 

компетентностей 

ОПП 
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Білянський 

Олег 

3.   «Для коректного 

посилання, ким можуть 

працювати випускники, 

доцільно користуватися не 

застарілим класифікатором 

(https://jobs.ua/classifier/prof

ession/code-3226) 

«Класифікатор професій» 

ДК003:2010 а більш 

новішим документом – Лист 

від 13.02.2018 р. № 

248/0/101-18/284 

(https://i.factor.ua/ukr/journal

s/bb/2018/march/issue-10-

11/article-34789.html), і слід 

подумати, що до переліку 

професій за якими 

відбувається підготовка 

фахівців, оскільки в 

більшості медичних 

закладів відсутні посади 

інструкторів з трудової 

адаптації чи трудової 

терапії та слід звернути 

увагу на запит МОЗ та 

НСЗУ та регіональні 

потреби у фахівцях.» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено. У зазначеному посиланні (Лист від 13.02.2018 р. № 

248/0/101-18/284 (https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/march/issue-

10-11/article-34789.html)) вказано, що: за результатами зустрічі МОЗ 

з представниками Професійної спілки працівників охорони здоров’я 

України та за пропозицією МОЗ (листи від 21.11.2017 р. № 

07.01.23/30635 і від 23.11.2017р. № 07.1.23/30667) було підготовлено 

проект Зміни № 7 до Класифікатора професій, який затверджено 

наказом Мінекономрозвитку від 30.11.2017 р. № 1744 в 

установленому порядку. Зазначеними Змінами до Класифікатора 

професій повернуто вилучені назви професій, а також професії 

«Лікар-терапевт», «Інструктор з трудової терапії», «Фахівець з 

фізичної реабілітації» та «Інструктор з трудової адаптації». 

Виходячи з цього, вважаємо недоцільним звужувати коло 

працевлаштування майбутніх фахівців.  

Випускники 

можуть працювати 

на первинних 

посадах за 

професіями, 

визначеними 

Національним 

класифікатором 

України 

«Класифікатор 

професій» 

ДК003:2010  

3226 - асистент 

фізичного 

терапевта;  

3226 – асистент 

ерготерапевта;  

3226 – масажист;  

3226 – масажист 

спортивний. 

3226 – інструктор з 

трудової адаптації  

3226 – інструктор з 

трудової терапії 

3226 – фахівець з 

фізичної 

реабілітації   

4.   «Для того щоб працювати 

масажистом не обов’язково 

закінчувати бакалаврат з 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

Відхилено. Вказаний перелік посад для випускників 

рекомендований стандартом зі спеціальності («Додаток 1 

Пояснювальна записка до стандарту вищої освіти першого 

Випускники 

можуть працювати 

на первинних 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/march/issue-10-11/article-34789.html)
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/march/issue-10-11/article-34789.html)
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фізичної терапії, 

ерготерапії.» 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

(бакалаврського) рівня, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Рекомендовані 

фахові первинні посади для випускників:  

3226 – асистент фізичного терапевта;  

3226 – асистент ерготерапевта;  

3226 – масажист;  

3226 – масажист спортивний. 

посадах за 

професіями, 

визначеними 

Національним 

класифікатором 

України 

«Класифікатор 

професій» 

ДК003:2010  

3226 – асистент 

фізичного 

терапевта;  

3226 – асистент 

ерготерапевта;  

3226 – масажист;  

3226 – масажист 

спортивний. 

3226 – інструктор з 

трудової адаптації  

3226 – інструктор з 

трудової терапії 

3226 – фахівець з 

фізичної 

реабілітації   

5.   «Є вказано, що атестація 

здобувачів першого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» 

здійснюється у формі 

кваліфікаційного тестового 

державного іспиту «Крок» – 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Відхилено. Такий вид атестації передбачений стандартом зі 

спеціальності. «Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» здійснюється у 

формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та 

практично-орієнтованого іспиту.» Тому ми вказали цю складову 

атестації у проєкті ОПП. 

Атестація 

здобувачів першого 

рівня вищої освіти 

за спеціальністю 

227 «Фізична 

терапія, 

ерготерапія» 

здійснюється у 
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станом на сьогоднішній 

день у фізичній терапії та 

ерготерапії якого не існує.» 

Білянський 

Олег 

формі 

кваліфікаційного 

тестового 

державного іспиту 

«Крок» та 

практично-

орієнтованого 

іспиту (ПОІ). 

Кваліфікаційний 

тестовий 

державний іспит 

«Крок» оцінює 

відповідність 

професійної 

компетентності 

випускника 

вимогам 

визначених 

Стандартом, 

здійснюється ДО  

«Центр тестування 

професійної 

компетентності  

фахівців з вищою 

освітою напрямів 

підготовки  

«Медицина» і 

«Фармація»  при 

МОЗ  України» 

відповідно до 

Положення про 

систему 
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ліцензійних 

інтегрованих 

іспитів. 

6.   «Виникає питання, щодо 

кваліфікації викладачів, 

оскільки станом на сьогодні 

в Україні є дуже мало 

фахівців, які є 

сертифікованими чи 

дипломованими 

ерготерапевтами, а 

предмети які відносяться до 

оволодіння практичними 

навичками з фізичної 

терапії та ерготерапії 

доцільно викладати 

фахівцям, які мають 

достатній практичний 

досвід роботи саме як 

фізичний терапевт (не 

фізіотерапевт чи інструктор 

ЛФК чи інший лікар) чи 

ерготерапевт, чи хоча б 

лікар з реабілітаційної 

медицини. Також слід 

врахувати, що: 

«…підвищення кваліфікації 

за фахом здійснюється 

систематично, але не рідше 

1 раз за 5 років» - 

підвищення кваліфікації з 

фізичної терапії та 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено. Вимоги щодо фахової підготовки викладацького складу 

для реалізації освітньої програми за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» на основі вимог Стандарту уже враховані в 

проєкті ОПП. У штаті ІФНМУ фахівці з фізичної реабілітації, 

фізичної терапії, ерготерапії є фаховими керівниками практик, 

залучені до проведення практичних занять та забезпечують 

оволодіння студентами фахових компетенцій на певних 

дисциплінах.  

«Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Івано-Франківського національного 

медичного університету» регулює механізми підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників.  

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robo

ta/normativni_dok/Положення_про_підв_кваліф.pdf 

Також керівництво ІФНМУ систематично організовує навчання з 

реабілітації усіх науково-педагогічних та педагогічних працівників, 

які беруть участь у підготовці здобувачів цієї спеціальності 

провідними європейськими фахівцями у галузі фізичної терапії, 

ерготерапії (підтверджується сертифікатами про проходження 

стажування).  

 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/normativni_dok/Положення_про_підв_кваліф.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/normativni_dok/Положення_про_підв_кваліф.pdf
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ерготерапії на сьогоднішній 

день не має або слід 

конкретизувати. Про 

стажування викладачів, 

хоча як ми всі знаємо воно є 

досить умовним.» 

7.   «Також виникають 

запитання, щодо дисциплін, 

які планують викладати, а 

саме яким чином на 

професійний розвиток 

впливає повторне вивчення 

української мови та історії 

України. 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено. Зазначені дисципліни важливі, тому що у повній мірі 

направлені на забезпечення оволодіння студентом таких 

компетентностей: ЗК 15, 14,15. ПР 02, 15 та ін. зазначених у у п. 4.1, 

4,2, 5.1, 5.2. у матрицях компетентностей.  

 

Історія України та 

української 

культури 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

8.   «Наскільки є доцільним 

Предмет – Основи 

фармакології за 

професійним спрямуванням 

– оскільки фармакологія не 

є в компетенції 

ерготерапевта чи фізичного 

терапевта і таким фахівцям 

заборонено виписувати 

медикаменти. 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено, оскільки зазначена дисципліна має на меті здобуття 

студентом знань про поняття фармакокінетики і фармакодинаміки 

лікарських засобів різних фармакологічних і фармакотерапевтичних 

груп у комплексі з фізичною терапією та можливі на них реакції 

організму  у процесі взаємодії всіх поєднаних факторів на організм 

людини при різних нозологіях та ін. та здобуття компетентностей, 

зазначених у п. 4.1, 4,2, 5.1, 5.2. у матрицях компетентностей.  

Межі компетентностей систематично обговорюються на засіданнях 

циклової методичної комісії зі спеціальності.  

«Основи 

фармакології за 

професійним 

спрямуванням» 

9.   «Предмети: Філософія 

реабілітації, ерготерапії та 

вступ до спеціальності – є 

ризик що можуть 

повторювати один одного.» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

Відхилено. Проведено аналіз змістового наповнення вказаних 

дисциплін – мета дисциплін і тематичне наповнення не повторюють 

один одного.  

Предмети 

Філософія 

реабілітації, 

ерготерапії та вступ 

до спеціальності 
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католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

10.   «Чи є доцільним викладати 

предмети із низьким або 

відсутнім науково-

доказовим рівнем, які не 

відносяться до фізичної 

терапії та ерготерапії 

(Сучасні фітнес-технології 

(4) 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Враховано. Щодо дисципліни «Сучасні фітнес-технології» 

проведено аналіз змістового наповнення дисципліни, погоджено, що 

зміст дисципліни більше відповідає назві «Терапевтичні вправи», 

проведено оновлення тематичного наповнення дисциплни.  

 

«Терапевтичні 

вправи» 

11.  Преформовані фізичні 

чинники (3)  

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Враховано. Щодо дисципліни «Преформовані фізичні чинники» 

погоджуємося частково. Передумовою включення дисципліни було 

вивчення ринку праці, зокрема приватних реабілітаційних центрів, 

державних закладів охорони здоров’я, які надають реабілітаційну 

допомогу на різних етапах реабілітації та використовують 

преформовані фізичні чинники як засоби фізичної терапії та беручи 

до уваги інформаційний посібник «Сфера діяльності фізичного 

терапевта» опублікованого громадською організацією «Українська 

Асоціація фізичної терапії».   З урахуванням зауважень дисципліну 

переведено у вибіркові. Назва вибіркового блоку  "Преформовані 

фізичні чинники": 1.Природні фактори в реабілітації. 2.Фізіотерапія.  

До переліку нормативних дисциплін замість «Преформовані фізичні 

чинники» з першого курсу на 2-й курс перенесена дисципліна 

«Механотерапія». Теми з дисципліни «Гідрокінезітерапія» включені 

до дисципліни професійної підготовки  до «Терапевтичні вправи» на 

1 курсі. На місце «Механотерапії», «Гідрокінезітерапії» з 2 на 1 курс 

перенесений вибірковий блок "Основи здорового харчування": 

1.Дієтологія. 2.Нутриціологія. 

З урахуванням 

зауважень 

дисципліну 

переведено у 

вибіркові. Назва 

вибіркового блоку  

"Преформовані 

фізичні чинники": 

1.Природні 

фактори в 

реабілітації. 

2.Фізіотерапія.  

До фахових 

дисциплін замість 

«Преформовані 

фізичні чинники» з 

першого курсу на 2 

курс перенесена 



Сторінка 8 з 16 

 Звіт про результати громадського обговорення проєкту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 Охорона здоров’я ІФНМУ, редакція 2020-1 

дисципліна 

«Механотерапія» 

до циклу дисциплін 

професійної 

підготовки. Теми з 

дисципліни 

«Гідрокінезітерапія

», додані до 

дисципліни 

професійної 

підготовки  до 

«Терапевтичні 

вправи» на 1 курсі. 

На місце 

«Механотерапії», 

«Гідрокінезітерапії

» з 2 на 1 курс 

перенесений 

вибірковий блок 

"Основи здорового 

харчування": 

1.Дієтологія. 

2.Нутриціологія з 

другого курсу. 

12.   «Окремо є питання до 

клінічних практик – чи має 

заклад достатню кількість 

клінічних супервізорів та 

фахових керівників – 

фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів для 

забезпечення відповідних 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Відхилено. ІФНМУ має достатню кількість баз різного профілю, з 

якими укладено договори про співпрацю для проходження 

студентами практик, що здійснюється в першу чергу за наявності на 

даних базах відповідних фахівців. Штатні фахівці Університету з 

фізичної реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії є фаховими 

керівниками практик.   

Практична 

підготовка 
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стандартів якісного 

проходження клінічної 

практики.»   

Білянський 

Олег 

13.   «Чим цей предмет 

відрізняться від інших? - 

Комплексна реабілітація 

військово-службовців та 

бійців АТО (3 кредити) і чи 

доцільно його робити 

окремо. 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено. Передумовою включення дисципліни в ОПП було 

вивчення ринку праці, спілкування з стейкхолдерами, зокрема 

керівником комунального закладу "Івано-Франківський обласний 

госпіталь ветеранів війни", та ГО які займаються реабілітацією 

учасників АТО.  

Також керувалися Постановами Кабінету міністрів України: 

- від 27.12.2017 № 1057 «Про затвердження порядку проведення 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції»;  

- від 05 грудня 2018 р. №  1021 

«Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, 

медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної 

реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 

період до 2022 року» та іншими законодавчими актами. 

Викладання цієї дисципліни здійснюється двома кафедрами: 

психіатрії, наркології і медичної психології та травматології і 

ортопедії .  

«Комплексна 

реабілітація 

військово-

службовців та 

бійців АТО» 

14.   «Яка може бути Фізична 

терапія, ерготерапія при 

захворюваннях органів 

чуття на 4 кредити???» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено. За даними Міжнародного агентства з профілактики 

сліпоти, в усьому світі близько 285 млн людей страждають від 

порушень зору, з яких 39 млн вражені сліпотою. Від порушень зору 

страждають в світі 19 мільйонів дітей, з них 12 мільйонів мають 

аномалії рефракції. Близько 5% випадків непрацездатності 

працюючого населення планети припадає на професійні 

захворювання і травми очей. 

Однією з найбільш актуальних проблем реабілітації дітей з 

порушенням зору є проблема орієнтування в просторі і мобільності. 

Термін «орієнтування» тісно пов'язаний з терміном «мобільність». 

«Фізична терапія, 

ерготерапія при 

захворюваннях 

органів чуття» 
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Мобільність – це раціональне пересування, яке визначається 

наступними факторами: рухова здатність, навички застосування 

рухового контролю і знання структури навколишнього оточення. 

Здатність вільно орієнтуватися і взаємодіяти з навколишнім 

середовищем – це і є мобільність. Орієнтування та мобільність тісно 

взаємопов'язані між собою. 

 Тому вивчення дисципліни «Фізична терапія, ерготепії при 

захворюваннях органів чуття» є доречним, дисципліна охоплює 

вивчення патологічних станів органу зору і ЛОР-органів та методики 

реабілітації цих хворих. 

15.   «Слід переглянути та 

проаналізувати пункти: 

8. Нетрадиційні методи 

реабілітації: 

ВК 8.1 1.Фітотерапія та 

гомеопатія 3 

ВК 8.2. 2.Рефлексотерапія – 

це не є фізичною терапією 

чи ерготерапією та не є в 

професійній компетентності 

фізичного терапевта чи 

ерготерапевта 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Враховано частково.  

«Основи рефлексотерапії» включено беручи до уваги 

інформаційний посібник «Сфера діяльності фізичного терапевта» 

опублікованого громадською організацією «Українська Асоціація 

фізичної терапії», враховували практику іноземних колег 

(Німеччина), які використовують цей метод у практичній діяльності 

та досвід здобутий на міжнародних стажуваннях за фахом.  

Нетрадиційні методи реабілітації відносяться до вибіркових 

дисциплін. Проаналізовано змістове наповнення дисциплін згідно 

зауважень. Змінено назви дисциплін «Фітотерапія та гомеопатія» - 

на «Фітотерапія», «Рефлексотерапія» на   «Основи рефлексотерапії» 

відповідно проведено корекцію наповнення дисциплін у блоці. 

«Нетрадиційні 

методи реабілітації: 

ВК 8.1 

1.Фітотерапія  

ВК 8.2. 2.Основи 

рефлексотерапії» 

16.   «Слід переглянути та 

проаналізувати пункти: 

9. Особливості 

кінезіотерапії: 

ВК 9.1. 1.Реабілітаційне 

кінезіологічне тейпування 

ВК 9.2. 2.Особливості 

кінезіотерапії при різних 

….. – ці предмети є різні і не 

відносяться до одного 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Враховано. Внесено відповідні зміни до назви блоку. Нова назва 

блоку "Особливості кінезіотейпування». 

Нова назва блоку 

"Особливості 

кінезіотейпування»

. 
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блоку, та кінезотерапія 

дублює попередні 

дисципліни. 

17.   «Основи інфектології та 

епідеміології» – ще один 

предмет, який не 

відноситься до компетенції 

фізичного терапевта 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Враховано. Предмет виключили із ОПП. Кредити додали до 

дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування 

при різних нозологіях», цю дисципліну віднесли  до циклу дисциплін 

професійної підготовки. 

 

Предмет 

виключили із ОПП. 

Кредити додали до 

дисципліни, 

«Основи 

менеджменту, 

маркетингу та 

адміністрування 

при різних 

нозологіях». 

18.   «В цілому основні 

положення ОПП дублюють 

професійний стандарт. 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Білянський 

Олег 

Відхилено. Вважаємо, що ОПП максимально повинна ґрунтуватися 

на професійному Стандарті, щоб відповідати освітнім вимогам до 

спеціальності. 

 

19.   «Однак вказані предмети 

потребують корекції 

відповідно до професійної 

компетенції фізичного 

терапевта та ерготерапевта, 

складається враження що до 

складання програми не було 

залучено жодного 

дипломованого фахівця з 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Українського 

католицького 

університету 

Відхилено. Основою для розробки ОПП слугували такі документи: 

1. Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 №1556-VII.  

2. Закон України «Про освіту» 05.09.2017 №2145-VIII.  

3. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».  

4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 //  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 
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фізичної терапії чи 

ерготерапії та 

продубльовано навчальний 

план підготовки 

інструктора або лікаря 

ЛФК, фізіотерапевта чи 

інших дотичних 

спеціалістів. Доцільно було 

б вивчити досвід інших 

подібних програм в Україні 

та за кордоном. Також 

можуть бути зауваження, 

щодо наповнення предметів 

матеріалом але це вже треба 

конкретно кожен предмет 

розглядати окремо. 

Білянський 

Олег 

5. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

18 листопада 2014 року № 1361 «Про затвердження зміни до 

національного класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2).   

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 

освіти // Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 

р. №600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.12.2017 р. №1648): Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20stand

artiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf  

8.  Наказ Міністерства  освіти і науки України 19.12.2018р. № 1419 

«Про затвердження  стандарту за спеціальністю   227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти.  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/227-fizichna-terapiya-

ergoterapiya-bakalavr.pdf 

У розробці проєкту ОПП приймали участь фахівці, які згідно 

Стандарту спеціальності відповідають вимогам до науково-

педагогічного складу, який може забезпечити нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти.   

20.  Зміни в проєкті ОПП 

«Фізична терапія, 

ерготерапія» з навчальної 

дисципліни «Українська 

мова (за професійним 

спрямуванням)» : 

1. Додати ЗК 01, 02, 04, 09 та 

СК 01, 03, 04, 06, 10, 14 в п.4. 

Матриця відповідності 

програмних 

компетентностей 

компонентам освітньої 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Перший пункт враховано частково.  

Додано ЗК 04, 09; СК 01. Оволодіння іншими компетенціями, на 

нашу думку, неможливо забезпечити в повній мірі тільки вивченням 

цього предмету, оскільки вимагають спеціальних фахових знань.  

Другий пункт враховано частково: видалено ЗК 03. 

Третій пункт враховано частково. 

Додано ПР12,16. Оволодіння іншими запропонованими Вами 

програмними результатами навчання, на нашу думку, неможливо 

забезпечити в повній мірі тільки вивченням цього предмету, 

оскільки вимагають спеціальних фахових знань.  

 

Матриця 

компетентностей 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf


Сторінка 13 з 16 

 Звіт про результати громадського обговорення проєкту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 Охорона здоров’я ІФНМУ, редакція 2020-1 

програми для дисципліни 

ОКЗ 1.  

2. Видалити ЗК 03 з п.4 

Матриця відповідності 

програмних 

компетентностей 

компонентам освітньої 

програми для дисципліни 

ОКЗ 1. 

3. Додати ПР 01, 06, 12, 13, 

14, 16 в п.5. Матриця 

забезпечення програмних 

результатів навчання (ПРН) 

відповідними 

компонентами освітньої 

програми для дисципліни 

ОКЗ 1.» 

21.  «Зміни в проєкті ОПП 

«Фізична терапія, 

ерготерапія» з навчальної 

дисципліни «Латинська 

мова та медична 

термінологія» : 

1. Додати ЗК 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 

та СК 01, 02, 03, 05, 06, 07, 

08, 10, 13 в п.4. Матриця 

відповідності програмних 

компетентностей 

компонентам освітньої 

програми для дисципліни 

ОКЗ 6. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Перший пункт враховано частково.  

Додано ЗК 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15; СК 01, 02, 03, 04, 05, 

06. Оволодіння іншими компетенціями, на нашу думку, неможливо 

забезпечити в повній мірі тільки вивченням цього предмету, 

оскільки вимагають спеціальних фахових знань.  

Другий пункт враховано частково.  

Додано ПР 04, 18. Оволодіння іншими запропонованими Вами 

програмними результатами навчання, на нашу думку, неможливо 

забезпечити в повній мірі тільки вивченням цього предмету, 

оскільки вимагають спеціальних фахових знань.  

 

Матриця 

компетентностей 



Сторінка 14 з 16 

 Звіт про результати громадського обговорення проєкту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 Охорона здоров’я ІФНМУ, редакція 2020-1 

2. Додати ПР 04, 05, 06, 07, 

09, 10, 11, 15, 16, 18 в п.5. 

Матриця забезпечення 

програмних результатів 

навчання (ПРН) 

відповідними 

компонентами освітньої 

програми для дисципліни 

ОКЗ 6.» 

22.  «Зміни в проєкті ОПП 

«Фізична терапія, 

ерготерапія» з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням)» : 

1. Додати ЗК 01, 02, 04, 05, 

08, 13 та СК 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 10, 12, 13 в п.4. 

Матриця відповідності 

програмних 

компетентностей 

компонентам освітньої 

програми для дисципліни 

ОКЗ 5. 

2. Видалити ПР 12 та додати 

ПР 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 

16, 18 в п.5. Матриця 

забезпечення програмних 

результатів навчання (ПРН) 

відповідними 

компонентами освітньої 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Перший пункт враховано частково.  

Додати ЗК 01, 02, 04, 05, 08, 13 та СК 01, 02, 03, 04, 05. 

Оволодіння іншими компетенціями, на нашу думку, неможливо 

забезпечити в повній мірі тільки вивченням цього предмету, 

оскільки вимагають спеціальних фахових знань. 

Другий пункт відхилено.  

ПР 12, залишено, оскільки  вважаємо, що здобуті знання дозволять 

«Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній 

діяльності».  Оволодіння іншими запропонованими Вами 

програмними результатами навчання, на нашу думку, неможливо 

забезпечити в повній мірі тільки вивченням тільки цього предмету, 

оскільки вимагають спеціальних фахових знань.  

 

Матриця 

компетентностей 



Сторінка 15 з 16 

 Звіт про результати громадського обговорення проєкту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 Охорона здоров’я ІФНМУ, редакція 2020-1 

програми для дисципліни 

ОКЗ 5.» 

23.  «При аналізі вибіркових 

компонентів ОПП звертає 

на себе увагу ризик 

дублювання вибіркових 

дисциплін, об’єднаних в 

окремі блоки. Проте 

детальний підхід до 

формування змістового 

наповнення освітніх 

компонентів у блоці зможе 

знівелювати потенційні 

ризики дублювання.» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Дрогобицького 

державного пед

агогічногоуніве

рситету імені 

Івана Франка 

Закаляк 

Наталія 

Романівна 

Враховано. Програми вибіркових дисциплін і силабуси  в межах  

блоку мають різне змістове наповнення, щорічно проводиться 

детальний аналіз наповнення усіх дисциплін головою та членами  

циклової методичної комісії.  

 

Блоки вибіркових 

дисциплін 

24.  «З наведеної структурно-

логічної схеми важко 

зрозуміти, в якому семестрі 

буде вивчатися та чи інша 

дисципліна (хоча, при 

збереженій логічній 

послідовності вивчення 

дисциплін це не має 

важливого значення).» 

Доцент 

кафедри 

фізичної 

терапії, 

ерготерапії 

Дрогобицького 

державного пед

агогічного унів

ерситету імені 

Івана Франка 

Закаляк 

Наталія 

Романівна 

Відхилено. Співвідношення освітніх компонентів у структурі ОПП в 

залежності від кількості кредитів ЄКТС по курсах навчання подана 

у п. 2.2. на рис. 1.  

 

п. 2.2. ОПП  рис. 1.  

 

25.  «Все супер. Окрім КРОКУ» студент 3 курсу 

спеціальності 

«Фізична 

терапія, 

Відхилено. Такий вид атестації передбачений Стандартом зі 

спеціальності: «Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» здійснюється у 

формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та  

«Атестація 

здобувачів першого 

рівня вищої освіти 

за спеціальністю 



 
 

 

 

 


