
Зміни в редакції ОПП 2020-02,  

згідно рекомендацій НАЗЯВО  

Заклад вищої освіти Івано-Франківський національний медичний університет 

Освітня програма 32202 Фізична терапія, ерготерапія 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

№ 

п/п   

Зауваження/рекомендації Термін виконання Примітка про виконання  

1.  Рекомендації 

Національне агентство рекомендує закладу вищої 

освіти: 

- взяти до уваги рекомендації щодо усунення 

недоліків та подальшого удосконалення освітньої 

програми, викладені у звіті експертної групи та 

експертному висновку ГЕР. 

- систематично ураховувати рекомендації стосовно 

запровадження внутрішньої системи забезпечення 

якості та рішення щодо гуманітарної складової 

освітнього процесу і дотримання мовного 

законодавства, оприлюднені на офіційному вебсайті 

Національного агентства. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

 

 

2.  Бажано доопрацювати окремі формулювання фокусу 

програми, зокрема щодо відповідності регіональному 

контексту та інші. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

 

3.  Формулювання окремих елементів структури та 

змісту програми доцільно виконати в термінології 

Стандарту. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

Враховано. 
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https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

4.  Доцільно розробити порядок доступу до ОП 

здобувачам на основі молодшого спеціаліста. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/pryimalna-

komisia/vstup-do-universytetu-2022-ua 

 

Враховано 

 

5.  Доопрацювати формулювання фокусу програми, 

зокрема щодо відповідності регіональному контексту;  

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано.  

Фокус освітньої програми орієнтований 

на підготовку сучасних фахівців, 

здатних до командної роботи у 

мультипрофесійному середовищі для 

вирішення  складних спеціалізованих 

задач та практичних проблем, які 

пов’язані з порушеннями функцій 

органів та систем, зокрема, опорно-

рухового апарату, нервової, серцево-

судинної та дихальної систем, після 

хірургічних захворювань, порушень 

органів чуття, із застосуванням 

положень, теорій та методів медико-

біологічних, соціальних, психолого-

педагогічних наук, заснованих на 

знаннях про  відновлення та запобігання 

втрати рухових функцій та активності 

людини, вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, законодавчої 

бази, комунікацій у професійній сфері із 

урахуванням потреб та ресурсів 

Прикарпатського регіону. 

Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона 

здоров’я, спеціальність – 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія». 

Ключові слова: охорона здоров'я, 

фізична терапія, ерготерапія, оздоровча 

рухова активність, обстеження, 

реабілітація, бакалавр. 
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6.  Виконання програмних результатів навчання 

забезпечувати обов`язковими дисциплінами та 

здійснити корекцію матриці, що визначає 

відповідність ПРН та ОК. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

 

7.  Відповідно до листа МОН від 26.02.2010 N 1/9-119 

«Про Методичні рекомендації щодо запровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи та її 

ключових документів у вищих навчальних закладах» 

(пункт 7) переддипломна практика має становити 9 

кредитів ЄКТС (6 тижнів по 1.5 кредита ЄКТС) 

замість заявлених 6 кредитів ЄКТС. Враховуючи 

помилку у розрахунках переддипломної практики, 

обсяг освітньої програми складає 243 кредити ЄКТС, 

що не відповідає вимогам законодавства. ЗВО 

запевнив, що розгяне дане зауваження та усуне його в 

майбутній редакції ОПП. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано.  

У новій редакції передбачено 4  

Клінічні практики з фізичної терапії, 

ерготерапії (Модуль 1,2,3,4) Всього – 24 

кредити 

На клінічні практики будуть виділятися 

окремі тижні, згідно рекомендацій 

НАЗЯВО 

 

8.  Відсутність ОК фізична терапія при захворюванні 

дихальної системи, окремі теми присутні у трьох 

дисциплінах сумарною кількістю 6 годин лекцій та 14 

годин практичних занять.  

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано.  

Введено нову дисципліну «Фізична 

терапія, ерготерапія при захворюваннях 

дихальної системи» 3 кредити. 

 

9.  Зміст ОК «Травматологія за професійним 

спрямуванням» передбачає вивчення лише питань 

ерготерапії в травматології. Окремим змістовим 

модулем передбачено вивчення фізичної терапії при 

спортивних травмах. Відсутній розділ щодо 

реабілітації при переломах. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

Удосконалено навчально-методичні 

комплекси зазначених дисциплін з 

урахуванням вказаних зауважень.  

 

10.  Загальна кількість кредитів ЄКТС на дисципліни з 

вивчення фізичної терапії при захворюваннях 

серцево-судинної, нервової системи передбачених 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

Враховано. 

В оновленій редакції ОПП дисципліну 

«Неврологія та нейрохірургія за 
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стандартом виділено лише 3 кредита ЄКТС, що на 

думку ЕГ є недостатнім. 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

професійним спрямуванням» (4 

кредити) віднесено до обов’язкових ОК.   

 

11.  Відсутність ОК фізична терапія при захворюванні і 

травмах нервової системи (ОПП 2019). 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

В оновленій редакції передбачена 

дисципліна «Фізична терапія, 

ерготерапія при захворюваннях 

нервової системи» (3 кредити), яка буде 

вивчатися у 5 семестрі. 

 

12.  Натомість ОК «Хірургічні хвороби за професійним 

спрямуванням» (3 кредита ЄКТС) + «Фізична терапія, 

ерготерапія при хірургічних захворюваннях» (3 

кредита ЄКТС), «Педіатрія» (3 кредита ЄКТС) + 

«Фізична терапія, ерготерапія в педіатрії» (3 кредита 

ЄКТС), «Фізична терапія, ерготерапія при 

захворюваннях органів чуття» (4 кредита ЄКТС), 

«Фізична терапія, ерготерапія в онкології, паліативній 

медицині» (4 кредита ЄКТС), «Фізична реабілітація та 

реабілітаційні технології» (11 кредитів ЄКТС). 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

В оновленій редакції дисципліну 

«Хірургічні хвороби за професійним 

спрямуванням» (3 кредита ЄКТС), 

перенесено у вибіркові. 

Залишено тільки дисципліну «Фізична 

терапія, ерготерапія в педіатрії» (3 

кредити ЄКТС), Дисципліну «Фізична 

терапія, ерготерапія при захворюваннях 

органів чуття» зменшено на 1 кредит (3 

кредити ЄКТС),  

Дисципліну «Фізична терапія, 

ерготерапія в онкології, паліативній 

медицині» зменшено на 1 кредит (3 

кредити ЄКТС),  

Дисципліну «Фізична реабілітація та 

реабілітаційні технології» змінено на 3 

дисципліни: «Фізична терапія» (8 

кредитів ЄКТС), «Ерготерапія» (6  

кредитів ЄКТС) – додана тематика з 

ерготерапії, оскільки науково-

педагогічні працівники пройшли 

стажування з ерготерапії в 

Українському Католицькому 

університеті та будуть впроваджувати 

здобуті знання та навички в освітній 

процес. 
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Дисципліну «Реабілітаційні технології» 

зменшено до 3 кредитів ЄКТС, 

скорочено теми, які повторювалися. 

 

13.  Значна кількість тем в ОК дублюють одна одну: 

внутрішня медицина за професійним спрямуванням та 

фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях 

серцево-судинної системи, хірургічні хвороби за 

професійним спрямуванням, фізична терапія, 

ерготерапія при хірургічних захворюваннях та 

комплексна реабілітація військово-службовців та 

бійців АТО, фізична терапія, 

ерготерапія в онкології, паліативній медицині, 

фізична реабілітація та реабілітаційні технології та 

Методи дослідження у фізичній терапії та ерготерапії. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

В оновленій редакції дисципліну 

«Хірургічні хвороби за професійним 

спрямуванням» (3 кредита ЄКТС), 

перенесено у вибіркові. 

Залишено тільки дисципліну «Фізична 

терапія, ерготерапія в педіатрії» (3 

кредита ЄКТС), Дисципліну «Фізична 

терапія, ерготерапія при захворюваннях 

органів чуття» зменшено на 1 кредит (3 

кредита ЄКТС),  

Дисципліну «Фізична терапія, 

ерготерапія в онкології, паліативній 

медицині» зменшено на 1 кредит (3 

кредита ЄКТС),  

Дисципліну «Фізична реабілітація та 

реабілітаційні технології» змінено на 3 

дисципліни: «Фізична терапія» (8 

кредитів ЄКТС), «Ерготерапія» (6  

кредитів ЄКТС) – додана тематика з 

ерготерапії, оскільки науково-

педагогічні працівники пройшли 

стажування з ерготерапії в 

Українському Католицькому 

університеті та виявили бажання 

впровадити здобуті знання та навички в 

освітній процес. 

Дисципліну «Реабілітаційні технології» 

зменшено до 3 кредитів ЄКТС, 

скорочено теми, які повторювалися. 

Враховано. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
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Оновлено навчально-методичні 

комплекси із урахуванням зауважень 

НАЗЯВО. 

 

14.  Наявність ОК, що на думку експертної групи не 

забезпечують формування загальних та фахових 

компетентностей (фармакологія*, біофізика (ОПП 

2019-2020), сучасні фітнес технології, основи 

інфектології та епідеміології, основи дієтології, 

нутриціологія (ОПП 2019). 

* Зауваження стосовно дисципліни «Основи 

фармакології за професійним спрямуванням» не 

підтримала Галузева експертна рада (ГЕР). 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, 

ерготерапія» у новій редакції 2020-02 

затверджено вченою радою (протокол 

№12 від 30.08.2021р.) Програма введена в 

дію 01 вересня 2021 (наказ № 1040-д від 

30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Дисципліна «Основи фармакології за 

професійним спрямуванням», 

забезпечує здобуття студентами знань 

про основні групи лікарських засобів та 

можливі на них реакції організму.   

ОКЗ 7 відноситься до дисциплін 

загальної підготовки, оскільки є 

фундаментальним ОК, в зв’язку з тим, 

що в роботі фізичного терапевта, 

ерготерапевта використовується вплив 

фізичних та природніх явищ (факторів) 

на організм людини та є основою для 

вивчення багатьох дисциплін  

професійної підготовки.  

* Зауваження стосовно дисципліни 
«Основи фармакології за професійним 

спрямуванням» не підтримала 

Галузева експертна рада (ГЕР). 
Щодо дисципліни «Сучасні фітнес-

технології» у 2020 році після 

громадських обговорень проведено 

аналіз змістового наповнення 

дисципліни, погоджено, що зміст 

дисципліни більше відповідає назві 

«Терапевтичні вправи». В оновленій 

редакції ОПП 2020-02 ця дисципліна 

називається «Терапевтичні вправи при 

різних нозологіях». 

ОКП «Основи інфектології та 

епідеміології» дана дисципліна 

планувалася в ОПП 19р. на вивчення 

студентами (2017 року вступу) на 4 

курс, але під час громадських 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
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обговорень в 2020 році цей ОКП 

виключили із ОПП. Тематику включили  

в об’ємі двох кредитів додали до ОКП 

41 у програмі 2020 року, необхідність 

вивчення підтверджується 

сьогоднішньою епідемічною ситуацією. 

В оновленій редакції ОПП дисципліни 

«Дієтологія» та «Нутриціологія є 

вибірковими». 

 

15.  Дисципліни вибору розміщені блоками по 2 

дисципліни, що певним чином обмежує можливості 

вибору. При детальному аналізі ЕГ було встановлено, 

що зміст вибіркових ОК (Блок 1 ангіоневрологія, 

ангіоневрологія з особливостями тулуба та кінцівок, 

блок 2 біологія з основами медичної генетики, 

біологічні основи спадкових захворюваннь, блок 3 

валеологія, загальна теорія здоров'я, блок 4 дієтологія, 

нутриціологія, блок 9 реабілітаційне кінезіологічне 

тейпування, особливості кінезіотейпування при 

різних патологіях) у більшості тем дублюють одна 

одну, та викладаються одним викладачем. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

В оновленій редакції ОПП 2020-02 

вибіркові компоненти сформовані не у 

блоки, а одним списком. 

Оновлено тематику навчально-

методичних комплексів із вибіркових 

дисциплін  для недопущення повторів 

тем. 

 

16.  Негативним також є той факт, що у переліку 

вибіркових компотентів наявні ОК, зміст яких 

вивчається на дисциплінах фахової підготовки: 

психологія розвитку особистості, фізична реабілітація 

при захворюваннях внутрішніх органів, основи 

мануально-м’язевого тестування у фізичній терапії, 

особливості реабілітації у різних видах спорту. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано. 

Вказані ВК доповнюють ОК і дають 

можливість обрати індивідуальну 

траєкторію навчання та більш детально 

вивчити та оволодіти методиками які 

вивчаються на цих дисциплінах.  

ОК «Психологія розвитку особистості 

перенесений у  вибіркові» 

 

17.  ОП 2017р. передбачає 20 кредитів практики, що є 

недостатнім. 

У ОП 2019, 2020 рр. обсяг кредитів на клінічну 

практику збільшено до 24, що відповідає стандарту 

освіти. На думку ЕГ, керуючись нормативними 

документами про вищу освіту та внутрішнім 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

Враховано.  

У новій редакції передбачено 4  

Клінічні практики з фізичної терапії, 

ерготерапії (Модуль 1,2,3,4) Всього – 24 

кредити 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
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документами ЗВО, в яких передбачено, що навчальна 

практика є окремим структурним елементом, тож 

вважати її клінічною є недоречним. Таким чином у 

ОПП 2019, 2020 р на клінічну практику передбачено 

21 кредит, що не відповідає вимогам стандарту вищої 

освіти спеціальності 227. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

На клінічні практики будуть виділятися 

окремі тижні, згідно рекомендацій 

НАЗЯВО 

 

18.  Передбачити в ОП та НП 

чотири клінічних практики по 6 кредитів ЄКТС 

пов’язані з порушеннями опорно-рухового апарату, 

нервової, серцево-судинної та дихальної систем, та 

передбачити у графіку освітнього процесу відповідні 

тижні для проведення практики; здійснити 

перерахунок кредитів на переддипломну практику 

відповідно до вимог нормативних документів;  

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано.  

У новій редакції передбачено 4  

Клінічні практики з фізичної терапії, 

ерготерапії згідно Стандарту 

спеціальності: 

ПП 44 «Загальна клінічна практика з 

фізичної терапії, ерготерапії»; 

ПП 45  Клінічна практика з фізичної 

терапії, ерготерапії при захворюваннях 

дихальної та серцево-судинної системи 

ПП 46  Клінічна практика з фізичної 

терапії, ерготерапії при захворюваннях 

опорно-рухового апарату та нервової 

системи 

ПП 47  Клінічна практика з фізичної 

терапії, ерготерапії при захворюваннях 

опорно-рухового апарату та нервової 

системи 

 

19.  ОК патологічна анатомія за професійним 

спрямуванням і патологічна фізіологія за 

професійним спрямуванням перенести у цикл 

професійна фахова підготовка. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано.  

Зазначені ОК ОК «Патологічна анатомія 

за професійним спрямуванням» і 

«Патологічна фізіологія за професійним 

спрямуванням» перенесені до циклу 

«Професійна (фахова) підготовка». 

 

20.  Протягом роботи з документальною складовою, 

експертна група визначила, що на практиці студентам 

3 курсу С. та М., які успішно пройшли навчання на 

курсах з масажу, що засвідчується відповідними 

сертифікатами і на 

https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-

dokumenty 

 

Залишено без змін 
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практичних заняттях продемонстрували високий 

рівень знань та умінь, рішенням ректорату від 

22.01.2021 року, протокол № 13 було перезараховано 

74 години із дисципліни «Основи класичного 

масажу». Дана інформація 

свідчить про порушення наявного положення (так як 

за положенням університет може визнати результати 

навчання здобувачів різних рівнів освіти, отриманих в 

неформальній та інформальній освіті в обсязі, що, як 

правило, не перевищує 1 кредиту ЄКТС (30 год) в 

межах одного навчального року для всіх рівнів 

освіти). Проте, експертна група не вважає таке 

втручання серйозним нехтуванням правил, а навпаки 

крок на зустріч здобувачам. 

Звісно, в подальшому експерти пропонують внести 

уточнення до положення або розширити його для 

покращення освітнього процесу. 

21.  Впровадження правил для вступу на ІІ курс 

здобувачам на основі молодшого спеціаліста, з 

подальшим розвитком ОП. Рекомендовано виділити 

основні та загальні критерії вступу на дану ОП для 

подальшого простого та комфортного ознайомлення 

вступників. Можливе винесення як окремого 

документа, що містить ознайомчий характер. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/pryimalna-

komisia/vstup-do-universytetu-2022-ua 

 

Враховано.  

Внесено відповідні уточнення до 

загальних критеріїв вступу на дану ОП. 

 

22.  Рекомендовано розробити інші форми контрольних 

заходів, які будуть визначатися не тільки проведенням 

підсумкового модульного контролю з усіх навчальних 

дисциплін. Це сприятиме удосконаленню освітньої 

програми, а також засвоєнню здобувачами вищої 

освіти спеціальних знань умінь і навичок. 

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.) 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiya/osvitni-prohramy 

Враховано.  

Щорічно відбувається оновлення, 

доповнення та удосконалення 

контрольних заходів.  

23.  ЕГ було встановлено, що при 

наявності НПП, що мають освіту магістерського 

ступеня за спеціальністю «Фізична реабілітація» та 

пройшли підготовку за програмою аспірантури, не 

залучаються до проведення практичних занять з 

дисциплін з фізичної терапії, ерготерапії пов’язаних з  

Зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 

у новій редакції 2020-02 затверджено вченою 

радою (протокол №12 від 30.08.2021р.) 

Програма введена в дію 01 вересня 2021 

(наказ № 1040-д від 30.08.2021р.)  

Враховано.  

Фахівці із зазначених спеціальностей 

залучаються до проведення практичних 

занять з дисциплін фахової підготовки, 

фахового керівництва практиками з 

фізичної терапії, ерготерапії пов’язаних 
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