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Тема 

Вступ до курсу “ Фізична терапія при множинних порушеннях організму”. 

Особливості психічних та фізичних змін у осіб похилого віку, основні 

захворювання притаманні для осіб похилого віку: фізичні та психічні 

особливості, зміни діяльності систем організму та основні захворювання (2 

год.). 

 

Представником WCPT в Україні є «Українська Асоціація фізичної терапії», яка дає такі визначення, 

узгоджені з WCPT: 

Фізична терапія — це сформована і легітимна професія, з особливими професійними аспектами 

клінічної діяльності та освіти, що визначається різноманітністю соціальних, економічних, культурних 

та політичних умов. Але вона, безумовно, є окремою професією, тому першою професійною 

кваліфікацією, отриманою в будь-якій країні, є успішне завершення навчальної програми, якою 

присвоюється кваліфікація фізичного терапевта, надається право використовувати назву цієї професії і 

працювати як незалежний спеціаліст. 

Фізичний терапевт — є провідним спеціалістом з відновлення, корекції та підтримки рухових 

функцій. Він володіє системними знаннями у сфері рухової діяльності людини. Підготовка фізичних 

терапевтів в Україні здійснюється у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за 

спеціальністю «фізична терапія, ерготерапія» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». 

*Існує відповідність між національним тлумаченням термінів фізична реабілітація і фахівець фізичної 

реабілітації та інтернаціональними термінами фізична терапія (фізіотерапія) і фізичний терапевт 

(фізіотерапевт) за ключовими аспектами: спрямуванню професійної діяльності на функціональне 

відновлення та застосуванню однакових методів втручання, серед яких основним є фізичні вправи. 

Визначення поняття фізичної терапії – за результатами Загальної зустрічі WCPT у травні 2019 



Фізична терапія – це послуги, що надаються фізичними терапевтами для окремих осіб і груп 
населення для розвитку, підтримки і відновлення максимального руху і функціональної 
здатності протягом усього життя. Послуга надається в тих випадках, коли рух і функції 
знаходяться під загрозою старіння, травми, болю, хвороб, розладів, умов або факторів 
навколишнього середовища і з розумінням того, що функціональний рух має ключове значення 
для того, що означає стан «бути здоровим». 

Фізична терапія включає в себе взаємодію між фізичними терапевтами, пацієнтами / 
клієнтами, іншими - фахівцями в галузі охорони здоров'я, сім'ями, вихователі та громадами в 

процесі, де руховий потенціал є оцінений і цілі узгоджені, використовуючи знання і навички, 
унікальні для фізичних терапевтів. Фізичні терапевти турбуються за оцінку і покращення якості 
життя, потенціалу руху в сферах зміцнення здоров'я, профілактики, лікування / втручання, 
абілітації та реабілітації. Ці сфери охоплюють фізичне, психологічне, емоційне, і соціальне 

благополуччя. 

Абіліта́ція — система заходів та соціальних послуг, спрямованих на 
опанування особою знань та навичок, необхідних для її незалежного 
проживання в соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей 
та обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов'язків, уміння 
здійснювати самообслуговування. 

Реабілітація - комплекс медичних, педагогічних, професійних і соціальних 
заходів та послуг, спрямованих на відновлення здоров'я та працездатності 
осіб з обмеженими фізичними й психічними можливостями внаслідок 

перенесених травм та захворювань. http://bit.ly/3aec754  

Фізи́чна реабіліта́ція, фізична терапія (англ. Physical therapy) — це застосування з лікувальною 
і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі 
відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих. 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

Термін «реабілітація» був запозичений з юриспруденції і означає «відновлення судом або в 
адміністративному порядку у попередніх правах неправильно звинуваченого». У медицині цей 
термін почав використовуватись з початку ХХ-го сторіччя: в 1903 році Франц Йозеф Раттер фон 
Бус вперше послуговується поняттям «реабілітація» у книзі «Система загального піклування над 
бідними», маючи на увазі благодійну діяльність. Стосовно осіб з фізичними вадами слово 
«реабілітація» почало вживатись з 1918 року, що пов'язано з організацією в Нью-Йорку Інституту 
Червоного Хреста для інвалідів. Розвиткові фізичної терапії в сучасному тлумаченні цього 
терміна сприяли дві основні історичні події: епідемії поліомієліту з 1890-х до 1950-х років 

та наслідки двох світових війн. 

 З 1909 року почали вести статистику хворих на поліомієліт, а в 
1916 році відбувся великий спалах цього захворювання в Нью-
Йорку, де захворіло понад дев’ять тисяч осіб. На той час 
лікування поліомієліту передбачало тривалу іммобілізацію та 
ліжковий режим, що мотивувало атрофію м’язової системи. 
Боротися з наслідками хвороби почали використовуючи масаж, 
лікувальну фізичну культуру. Перша світова війна призвела до 
зростання кількості інвалідів працездатного віку (поранені 
солдати), в одних лише Сполучених Штатах Америки їх 
налічувалось більше ніж 200.000 на початку війни. Перші 
програми підготовки фізичних реабілітологів розпочали діяти в 
арміях – американській, англійській, норвезькій. У процесі 
фізичної реабілітації використовували масаж, гідротерапію, 
лікувальну фізичну культуру. 

На той час фізичними терапевтами у військах працювали 
здебільшого жінки, отже, досить логічно, що першим 

об’єднанням фізичних терапевтів у світі стала Американська асоціація жінок–фізичних терапевтів 
(англ. American Women's Physical Therapeutic Association). Заснування цієї організації 
відбулось 15 квітня 1921 року. Також у 1921 році було видано підручник «Масаж і лікувальні 

http://bit.ly/3aec754
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


вправи» (автор Mary McMillan, президент цієї асоціації). У 1933 році в Австралії було відкрито 
клініку, яка спеціалізувалась на лікуванні поліомієліту лише засобами фізичної терапії. Провідним 
спеціалістом цієї клініки була Elizabeth Kenny – людина, яка розробила власну методику боротьби 
з поліомієлітом. Ще до початку Другої світової війни фізичних терапевтів визнали в США як 
рівноправних членів процесу лікування хворого, вони отримали соціальний захист, а у 1938 році 

відбувся перший загальнонаціональний конгрес фізичних терапевтів. 

Друга світова війна призвела до зростання кількості людей з руховими порушеннями. На той час 
окремі елементи фізичної терапії вже використовували майже всі армії, які брали участь у 
конфлікті. Карл і Берта Бобат у 1951 році винайшли концепцію, якою користуються і сьогодні для 
ведення неврологічних пацієнтів в усьому світі. 

 8 вересня – Всесвітній день фізичного терапевта 
(фахівця з фізичної реабілітації). Цей день стали 
відзначати за ініціативою Всесвітньої конфедерації 
фізичних терапевтів (WCPT) в 1996 році. WCPT – 
всесвітня організація, що об’єднує 300 000 
професіоналів з фізичної реабілітації з 101 країни. 
Україна з 2010 року є асоційованим членом WCPT, 
що дає можливість українським фахівцям підвищувати 
свою кваліфікацію за кордоном, спонукає професійні та 

громадські об’єднання до пропаганди рухомого життя. 

Перші кроки в Україні до формування фізичної 
реабілітації/терапії як науки та плекання перших професійно вишколених фахівців із 
фізичної реабілітації почав здійснювати Львівський державний інститут фізичної 

культури (ЛДІФК) http://bit.ly/2wf4RqT  

Саме тут, завдяки зусиллям вченого секретаря Інституту А.С.Вовканича та 
висококваліфікованого фізіотерапевта, канадки українського походження 
О.О.Кунанець, розпочалася співпраця ЛДІФК із Канадським агентством міжнародного 
розвитку (CIDA) за українсько-канадською програмою «Партнери в охороні здоров’я» 
і проектом «Реабілітаційна програма у Львові». 

Метою проекту було надання допомоги Інститутові у розробці та запровадженні 
навчального курсу з фізичної реабілітації (уперше в Україні). Програма була 
задумана як комбінація дисциплін із фізичної терапії, працетерапії, а також містила 
спеціальні курси з реабілітації при ортопедичних, нейрологічних, педіатричних, 
геронтологічних проблемах та порушеннях у діяльності серцево-судинної і дихальної 
систем. 

Із канадського боку у проекті були задіяні Центр розвитку базованої в спільноті 
реабілітації при університеті Квінз (Кінгстон, Онтаріо), університети Манітоба 
(Вінніпег, Манітоба) та Мак Мастер (Гамільтон, Онтаріо). Значне сприяння проекту 
здійснювала Всесвітня організація інвалідів («Disabled People International») та Фонд 
«Діти Чорнобиля» (Торонто, Онтаріо). 

Співпраця здійснювалась на підставі угод, укладених між Інститутом та програмою 
«Партнери в охороні здоров’я» у 1994 (грудень) та 1995 (грудень) роках із терміном 
дії до кінця 1997 року. Протягом цього періоду у ЛДІФК читали лекції, проводили 
практичні заняття та керували клінічною практикою студентів 11 канадських 
спеціалістів. 5 випускників та викладачів ЛДІФК проходили додаткове навчання за 
спеціальністю в університеті Манітоби. 

У 1998 році випускники цієї програми створили першу в Україні обласну Асоціацію 
фахівців фізичної реабілітації (ЛОАФФР) і одним із її завдань було об’єднання 

http://bit.ly/2wf4RqT


фахівців та відстоювання їхніх прав шляхом створення стандартів реабілітаційної 
діяльності, розробки вимог до якості та обсягу реабілітаційних послуг, сприяння 
підвищенню професійного рівня фахівців та наукового потенціалу галузі. 

У 2002 році за підтримки проекту “Сприяння правам дітей з особливими потребами”, 
фінансованого Фондом прав людини Міністерства закордонних справ Великої 
Британії, Асоціація видала книжку Гері Окамото “Основи фізичної реабілітації”, 
провела навчально-методичний семінар і опублікувала методичний посібник на тему. 
“Інфаркт міокарда та відновлення”. 

У 2004 році Асоціація реалізувала проект Канадсько – українського ґендерного 
фонду “Ґендерно чутлива реабілітація і опіка неповносправних в Україні”. У рамках 
цього проекту було створено та перекладено навчально-методичні фільми “Безпечна 
мобілізація для всіх” та “Рукотворне зцілення”. Також було видано два буклети: “Що 
таке фізична реабілітація і чим займається фізичний реабілітолог” та “Діяльність 
Львівської обласної Асоціації фахівців фізичної реабілітації”. 

Навчальне відео: рукотворне зцілення: професія фахівця фізичної 
реабілітації 

Пропоную до вашої уваги фільм “Діяльність фізичних терапевтів у США”. Метою 
демонстрації фільму є показати сферу діяльності фахівців, які займаються фізичною 
реабілітацією. Існує відповідність між національним тлумаченням терміну “фізична 
реабілітація” та американським тлумаченням терміну “фізична терапія”. Ключовими 
аспектами є, по-перше, спрямування професійної діяльності на функціональне 
відновлення (реабілітацію) хворих та неповносправних, і, по-друге, застосування 
однакових засобів і методів втручання, серед яких основними є фізичні вправи. 
Фізичною реабілітацією у США займаються фахівці різних спеціальностей, серед 
яких головну роль відіграють фізичні терапевти. 
Фільм створено Львівською обласною Асоціацією фахівців фізичної реабілітації за 
підтримки Канадсько-Українського гендерного фонду у 2004 році. 

https://youtu.be/pLKU123ARSk 

Неодноразові зусилля та звертання ЛОАФФР у міністерства та інстанції найвищого 
рівня не були достатньо успішними і найвищим нашим досягненням, яке хоч якось 
може регулювати роботу фахівця фізичної реабілітації у закладах, підпорядкованих 
міністерству охорони здоров’я, є лист міністра МОЗ Москаленка В.Ф. Від 05 
листопада 2001 року. 

Розглянувши звернення управління охорони здоров’я Львівської області державної 
адміністрації щодо запровадження активної фізичної реабілітації хворих з травмами 
хребта і ураженням спинного мозку та враховуючи вимоги наказу МОЗ України від 
25.12.92 № 195 “Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів підготовка і отримання звання в яких дають право займатися 
медичною і фармацевтичною діяльністю”, ПРОПОНУЮ: 

 у разі виробничої необхідності в профільних лікувально-профілактичних закладах вводити 
посади спеціалістів з фізичної реабілітації (відповідно до п. 2 наказу МОЗ України від 
23.02.2000 р. № 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”) та 
призначати на них випускників вищих навчальних закладів фізичної культури III-IV рівня 
акредитації за спеціальністю “Фізична реабілітація”; 

 схемні посадові оклади спеціалістів з фізичної реабілітації встановити на рівні схемних 
посадових окладів лікарів інших спеціальностей без кваліфікаційної категорії. 

https://youtu.be/pLKU123ARSk


Цей документ передбачає (на розгляд чиновника) вводити посаду фахівця фізичної 
реабілітації. Трудність полягає в тому, що така процедура становлення посади не 
має чітко визначеної потреби і не передбачає обов’язкового залучення фахівців 
даного напрямку у процес системного підходу до вирішення питань формування 
комплексного лікування, – підходу, якого вимагає сучасна медицина, беручи до уваги 
те, що професія фахівець з фізичної реабілітації внесена до класифікатора професій 
України ДК 003:2005 під кодом 3226. 

Такий розвиток питання спонукав до створення Всеукраїнського об’єднання фахівців 
фізичної реабілітації для формування статусу та розвитку цієї професії. 
https://physrehab.org.ua/uk/home/ 

Так, у вересні 2007 року зусиллями ЛОАФФР було проведено установчі збори 
Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації (УАФФР), на яких були присутні 
представники осередків із 15 областей України. 

У квітні 2008 року Львівська обласна та Українська Асоціації фахівців фізичної 
реабілітації спільно провели перші загальні збори УАФФР, у роботі яких узяли участь 
делегати з 14 областей України та численні гості (33 особи). Збори ухвалили 
наступне: 

1. Розробити стандарти професійної діяльності фахівців фізичної реабілітації України. 
2. Подавати звернення до міністерств із проханням долучитися Асоціації ФФР до розробки 

нормативно-правових документів реабілітації в Україні. 
3. Опрацювати проект етичного кодексу, внести пропозиції і поправки, та розглянути його на 

наступних зборах. 

З 2008 по 2011рр. ЛОАФФР реалізувала трирічний широкомасштабний проект 
“MATRA” (Україна-Нідерланди), у якому були визначені стратегічні напрямки 
діяльності Асоціації: 

 розробка професійних стандартів; 
 налагодження системи менеджменту в організації та пошук фінансування; 
 підвищення поінформованості суспільства та налагодження співпраці з владою; 
 створення системи підвищення кваліфікації фізичного реабілітолога. 

З метою подальшого розвитку УАФФР вступила до Всеукраїнського громадського 
соціально-політичного об’єднання “Національна асамблея інвалідів України”, яке 
гуртує громадські організації, членами яких є інваліди, узгоджує дії та консолідує їхні 
зусилля, спрямовані на поліпшення становища інвалідів в Україні. Асоціація також 
має намір стати повноправним членом Світової конфедерації фізіотерапії із метою 
заручитися підтримкою професійної спільноти для формування та становлення 
професії фахівця фізичної реабілітації в Україні. 

У 2010 році на ІІІ Конференції Асоціації, яка відбулась у Львові в травні були внесені 
Статутні зміни. Ключовим було внесеня змін у назву організації з ГО “Українська 
Асоціація фахівців фізичної реабілітації” на ГО “Українська Асоціація фізичної 
терапії”. 

Основною подією на 17 генеральних зборах Світової Конфедерації фізичної терапії 
18 червня 2011 року, (Нідерланди, Амстердам) було прийняття нових членів до 
Конфедерації, які успішно пройшли усі процедури для вступу. Не винятком стала і 
Україна, яка була прийнята до Світової Конфедерації фізичної терапії на цих зборах. 
Представники від України, які були офіційно запрошені на урочисту частину, мали 

https://physrehab.org.ua/uk/home/
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унікальну можливість з гордістю пройти церемонію внесення прапору України до 
офіційної зали. Це стало великою подією для українського суспільства, так як крім 
прибалтійських пострадянських країн (Латвія, Литва та Естонія) Україна стала перша 
на шлях світових стандартів фізичної терапії. 

 https://physrehab.org.ua/uk/about-uk/history-uapt/ 

13 лютого 2017 року - Світова Конфедерація фізичної терапії надіслала лист МОЗ України та 
Уляні Супрун https://physrehab.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Letter_to_Minister_Suprun_re-

PT_10Feb17_ua.pdf 

Щодо: Практичної діяльності фізичної терапії в Україні 

Світова Конфедерація фізичної терапії (WCPT) є єдиною міжнародною організацією з фізичної 
терапії, що об’єднує 112 організацій-членів та понад 350 000 фізичних терапевтів з усього 
світу. WCPT було засновано в 1951 році, з 1956 року вона отримала статус неурядової 
організації, та знаходиться в офіційних стосунках із Всесвітньою організацією охорони 
здоров'я. 

WCPT прагне просувати вперед фізичну терапію та її важливу роль, яку вона відіграє у світі 
для поліпшення здоров'я і благополуччя. WCPT заохочує впровадження високих стандартів 
досліджень, освіти та практичної діяльності у фізичній терапії.  

Українська Асоціація фізичної терапії є членом WCPT з 2011 року, і WCPT визнає Асоціацію як 
єдиний офіційний голос фізичної терапії в Україні. Як організація-член WCPT, Українська 
Асоціація фізичної терапії несе відповідальність за встановлення стандартів освіти та 
практичної діяльності фізичної терапії в Україні. Власне роль Української Асоціації фізичної 
терапії гарантувати відповідність процесів впровадження і контролю стандартів освіти та 
практичної діяльності, а також забезпечення відповідності цим стандартам, тим хто бажає 
займатись практичною діяльністю фізичної терапії в Україні. 

Організації-члени WCPT на Загальних зборах мають право голосу з питань, що стосуються 
міжнародної політики. Організації-члени, такі як Українська Асоціація фізичної терапії, несуть 
відповідальність за підтримку, сприяння та підвищення ролі фізичних терапевтів, 
забезпечуючи дотримання стандартів для надання якісних послуг населенню. 
Організаціїчлени WCPT приймають політику WCPT і працюють на досягнення стандартів 
практичної діяльності та освіти, описаних у політиці і керівних принципах WCPT. 

Фізичні терапевти мають необхідну кваліфікацію для проведення всебічного обстеження/ 
огляду пацієнта/ клієнта, встановлення порушень та прогнозу/ планування, здійснення 
програми терапевтичного втручання/ лікування, і якщо це необхідно, оцінки результатів 
будь-якого втручання/ лікування, а також визначення порядку та процедури виписки.  

WCPT вважає, що освіта початкового рівня фізичного терапевта повинна забезпечити 
можливість прямого звернення до фізичних терапевтів як незалежних, практикуючих 
фахівців, здатних оцінити та лікувати пацієнтів/ клієнтів без скерування від іншого медичного 
практикуючого спеціаліста або іншої третьої особи. В деяких країнах для фізичних терапевтів 
вже було дано назву Доктор фізичної терапії. 

WCPT зустрілися з Українською Асоціацією фізичної терапії та обговорила питання освіти і 
практичної діяльності їх членів в Україні. Ми вважаємо, що професійна освіта і практична 
діяльність відповідає керівним принципам WCPT, а діяльність Асоціації узгоджуються з 
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діяльністю інших організацій-членів WCPT. Ми вважаємо, що практична діяльність фізичної 
терапії в Україні відповідає, як опису фізичній терапії WCPT, так і визначенню фізичного 
терапевта в Міжнародній стандартній класифікації професій ООН. Визнання і використання 
назви професії фізичний терапевт в Україні відповідає міжнародній назві професії, 
представленій WCPT. 

WCPT сприяє будь-якому законодавству, яке буде уповноважувати українських фізичних 
терапевтів вирішувати проблеми сфери охорони здоров'я на місцевому, регіональному та 
міжнародному рівнях. Хотів би закликати Ваше Міністерство охорони здоров'я 
співпрацювати з Українською Асоціацією фізичної терапії для вирішення Ваших потреб у 
галузі охорони здоров'я. 

Стратегічний план УАФТ на період 2020-2025рр. 
https://physrehab.org.ua/uk/about-uk/strategic-plan-2015-2020/ 

 Формувати назву та статус професії “фізичний терапевт” на Україні через співпрацю з 
міністерствами різного відомства. 

 Розробити і здійснювати регулярний перегляд професійного стандарту фізичної 
терапії та лобіювати його на впровадження/ затвердження міністерствами різного 
відомства. 

 Створювати професійні відносини між: пацієнтами/ клієнтами; урядом/ 
міністерствами; фахівцями. 

 Залучати фізичних терапевтів/ фахівців з фізичної реабілітації/ з метою отримання 
членства в Асоціації. 

 Підвищувати рівень поінформованості про професію “фізичний терапевт” у суспільстві 
та громадах. 

 
Фізичні терапевти є кваліфікованими і професійно зобов'язані  

https://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT: 

 провести комплексне обстеження /оцінку пацієнта /клієнта або потреб групи клієнтів 
 оцінити результати експертизи / оцінки, щоб зробити клінічні судження по відношенню до 

пацієнтів / клієнтів 
 сформулювати діагноз, прогноз і план 

 надавати консультації в межах своєї компетенції і визначити, коли пацієнти /клієнти повинні 
бути скеровані до іншого фахівця 

 здійснювати програму фізичної терапії 
 визначити результати будь-якого проведеного втручання / процедури  

 дати рекомендації по самостійному застосуванню фізичної терапії  
 

Глибокі знання фізичного терапевта про тіло, його потребу в русі і потенціал відіграють провідну 
роль у визначенні стратегії для діагностики і проведення ФТ. Параметри практики будуть 
змінюватися в залежності від мети ФТ - укріплення здоров'я, профілактики, лікування, абілітації 
та реабілітації. 

Обсяг практики фізичного терапевта не обмежується безпосереднім процесом проведення ФТ у 
пацієнта / клієнта, але також включає в себе: 

 стратегії у сфері охорони здоров'я 
 правовий захист для пацієнтів / клієнтів і для системи охорони здоров'я 
 контроль і передача повноважень іншим 
 керівництво 
 управління (менеджмент) 

 навчання 
 дослідження 
 розробки та реалізації політики в галузі охорони здоров'я на місцевому, національному та 

міжнародному рівнях 
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Фізичні терапевти працюють в якості незалежних практикуючих спеціалістів, а також членів груп 
постачальників медичних послуг, а також - при умові дотримання етичних принципів WCPT. Вони 
можуть виступати в якості першого контакту практиків та пацієнтів - клієнти можуть звернутися 
напряму з метою послуги, без направлення від іншого медичного працівника. 

Фізичні терапевти керуються своїм власним кодексом етичних принципів:  

1. World Confederation for Physical Therapy. Ethical Principles. London, UK: WCPT; 
2017. www.wcpt.org/ethical-principles (Access date 10th March 2017) 

2. World Confederation for Physical Therapy. Policy statement: Ethical responsibilities of physical 
therapists and WCPT members. London, UK: WCPT; 2017. www.wcpt.org/policy/ps-ethical-
responsibilities (Access date 10th March 2017) 

3. World Confederation for Physical Therapy. Policy statement: Direct access and patient/client self-
referral to physical therapy. London, UK: WCPT; 2017. www.wcpt.org/policy/ps-direct-
access (Access date 10th March 2017) 

 

Таким чином, вони можуть мати будь-яку з наступних цілей: 

 зміцнення здоров'я і благополуччя людей і широкої громадськості / суспільства, наголошуючи 
на важливості фізичної активності та фізичних вправ 

 запобігання порушенню / обмеженню активності, порушенню здатності приймати участь у 
фізичній активності і запобігання інвалідизації/ неповносправності осіб в групі ризику 
порушення рухової активності через фактори здоров'я, соціально-економічні фактори стресу, 
екологічні фактори і чинники способу життя 

 забезпечення втручань / лікування для відновлення цілісності систем організму, необхідних 
для руху, функції розгортання і відновлення сил, зведнння до мінімуму недієздатності, а також 
підвищення якості життя, самостійного життя і технологічності в окремих осіб і групах осіб зі 
зміненою поведінкою руху в результаті порушень, обмеження активності, обмеження участі та 
інвалідів 

 зміна навколишнього середовища, домашнього і робочого доступу і усунення бар'єрів для 
забезпечення повної участі в своїх нормальних і очікуваних соціальних ролях 

Освіта і клінічна практика фізичних терапевтів будуть варіюватися в залежності від соціальних, 
економічних, культурних і політичних умов , в яких вони практикують. Тим не менше, це окрема 
професія, і перший рівень професійної кваліфікації, отриманої в будь-якій країні, являє собою 
завершення навчальної програми , яка кваліфікує фізичних терапевтів використовувати 
професійний титул і на практиці в якості незалежного експерта. 

Де практикується фізична терапія? 
Фізична терапія є невід'ємною частиною системи охорони здоров'я. Фізичні лікарі практикують 
незалежно від інших учасників медико-санітарної допомоги, а також спільно в рамках 
міждисциплінарних програм реабілітації / абілітації, які спрямовані на запобігання порушенню 
руху або підтримання / відновлення оптимального функціонування та якості життя у пацієнтів з 
руховими розладами. Практика фізичних терапевтів проводиться у найрізноманітніших ситуаціях 
(додаток 2). 

Що характеризує фізіотерапію? 
і центральні проблеми фізичної терапії відображають наступні тези: 

 Рух є істотним елементом здоров'я і благополуччя і залежить від інтегрованої, координованої 
на усіх рівнях функції людського тіла. Рух є цілеспрямований і залежить від внутрішніх і 
зовнішніх факторів. Фізична терапія спрямована на задоволення потреб руху і потенціалу 
окремих осіб і груп населення. 

 Завдяки ФТ індивіди мають можливість змінити свої реакції на фізичні, психологічні, соціальні 
та екологічні фактори. Тіло, розум і дух сприяють самооцінці і можливості розвивати 
усвідомлення своїх власних потреб і цілей руху. Етичні принципи вимагають у фізичного 
терапевта визнати автономію пацієнта / клієнта або законного опікуна в пошуках потрібних їм 
послуг з ФТ. 

 Фізичні лікарі можуть направляти свої зусилля до окремих груп населення. Популяціями 
можуть бути нації, штати і території, регіони, груп меншин або інші зазначені групи 
(наприклад, програма скринінгу сколіозу серед школярів і програми профілактики старіння). 

http://www.wcpt.org/ethical-principles
http://www.wcpt.org/policy/ps-ethical-responsibilities
http://www.wcpt.org/policy/ps-ethical-responsibilities
http://www.wcpt.org/policy/ps-direct-access
http://www.wcpt.org/policy/ps-direct-access


 Невід'ємною складовою ФТ є взаємодія між фізичним терапевтом і пацієнтом / клієнтом / 
сім'єю або вихователем, при якій розвивається взаємне розуміння їх потреб. Така взаємодія 
покликана змінити на позитивне усвідомлення тіла і рухової поведінки, які можуть сприяти 
розвитку здоров'я та благополуччя. Члени міждисциплінарних команд також повинні 
взаємодіяти один з одним і з пацієнтами / клієнтами / сім'ями та опікунами, щоб визначити 
потреби і сформулювати цілей для процесу ФТ. Фізичні терапевти також взаємодіють з 
адміністрацією та керівними структурами для інформування, розробки та / або реалізації 
відповідних заходів політики і стратегії в галузі охорони здоров'я. 

 Фізичні терапевти є автономними спеціалістами , підготовленими з допомогою професійного 
початкового рівня освіти з фізичної терапії. Фізичні терапевти здійснюють свою професійну 
оцінку для встановлення діагнозу , який буде направляти процес ФТ, абілітації та реабілітації 
пацієнтів / клієнтів / груп населення. 

 Діагноз у фізичній терапії є результатом процесу клінічного мислення фізичного терапевта, 
що дає змогу ідентифікації існуючих або потенційних порушень, обмежень активності, 
обмеження участі, впливу навколишнього середовища або недієздатності 
(інвалідності). Метою діагностики є скерувати фізичного терапевта у визначенні прогнозу і 
найбільш адекватних стратегій втручання / лікування для пацієнтів / клієнтів і в обміні 
інформацією з ними. При проведенні діагностичного процесу фізичному терапевту, можливо, 
буде потрібно отримати додаткову інформацію від інших фахівців. Якщо процес діагностики 
показує результати, які не входять до сфери досвіду чи знань фізичного терапевта, він скерує 
пацієнта / клієнта до іншого відповідного спеціаліста. 

Принципи, що підтримують визначення фізичної терапії 
WCPT розробила це міжнародне визначення фізичної терапії, заснованої на наступних 
принципах, які вона рекомендує своїм організаціям-членам використовувати у визначенні 
практики фізичної терапії на національному рівні. 

WCPT виступає за те, що конкретне визначення фізичної терапії повинно: 

 поважати і визнавати історію і коріння професії 
 базуватися на реальності сучасної практики та існуючих досліджень 
 дозволені варіації: залежно від культури, цінностей і переконань; медико-санітарних потреб 

людей і суспільства в цілому; а також – світових засад структури системи охорони здоров'я  

 використовувати термінологію, зрозумілу загалу і адекватно визначену 
 визнавати міжнародно прийняту модель і визначення (наприклад, визначення Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, Міжнародну класифікацію функцій Всесвітньої організації 
охорони здоров'я): World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health 
Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; 
signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health 
Organization, no. 2, p.100) and entered into force on 7 April 1948. Geneva, Switzerland: WHO; 
1948 updated 2005. www.who.int/about/definition/en/print.html (Access date 24th November 2010); 
World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health. 
Geneva, Switzerland: WHO; 2001. 

 забезпечити постійне зростання і професійний розвиток, а також – ідентифікацію унікального 
вкладу фізичної терапії 

 визнати важливість «науки руху» в рамках програм фізичної терапії на всіх рівнях 
 наголосити на необхідності практики на основі фактичних даних, наскільки це можливо 
 оцінити взаємозалежність практики, наукових досліджень і освіти в рамках професії 
 визнати необхідність постійного огляду новизни та змін у відповідь на потребу суспільства в 

охороні здоров'я і розвиток знань в області фізичної терапії 
 очікувати, що робота буде витікати з цього опису, оскільки він використовується для надання 

допомоги в розробці навчальних програм і виявленні тем для досліджень 

 

Глосарій 
Активність (діяльність) - це виконання завдання або дії індивідом. 

Обмеження активності - це труднощі , які людина може мати при здійсненні діяльності. 

www.who.int/about/definition/en/print.html


Прямий доступ - пацієнт / клієнт безпосередньо звертається до фізичного терапевта про  надання 
послуги (пацієнт сам себе скеровує), і фізичний терапевт вільно визначає свою тактику і бере на 
себе повну відповідальність за нього. Крім того , фізичний терапевт має прямий доступ до 
пацієнтів / клієнтів і визначає потребу фізично-терапевтичної експертизи / оцінки і втручання / 
лікування без скерування / направлення від третьої сторони.  

Інвалідність (неповносправність) - це узагальнюючий термін для порушень, обмежень активності і 
обмеження діальності. Це означає негативні аспекти взаємодії між індивідом (з певним станом 
здоров'я) і діючими на індивіда факторами (екологічні та особистісні фактори). Особисті фактори 
- це зокрема особливості життя і проживання індивідуума, і включають в себе риси, які не є 
частиною стану здоров'я: стать, раса, вік, фітнес, спосіб життя, звички, соціальний фон, освіта, 
професія, минулий і поточний досвід, загальна модель поведінки, характер, індивідуальні 
психологічні особливості та інші характеристики, які можуть грати певну роль в інвалідності на 
будь-якому рівні. Екологічні фактори є зовнішніми факторами, які складають фізичне, соціальне і 
світоглядне середовище, в якому люди проводять своє життя. Інвалідність може бути описана на 
трьох рівнях: тіло (порушення функції органу або структури), людина (обмеження активності) і 
суспільство (обмеження участі):  World Health Organization. International Classification of 
Functioning, Disability and Health. Geneva, Switzerland: WHO; 2001. United Nations. Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities. New York, USA: United Nations; 2006. 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html (Access date 10th March 2017). World Health Organization. World Report on Disability. 
Geneva, Switzerland: WHO; 2011. 

Цілі (клінічні) - це передбачувані результати фізичної терапії пацієнта / клієнта. Цілі будуть 
включати в себе позитивні зміни в порушенні та обмеженні активності, і зміни в здоров'ї, 
оздоровленні та фізичній формі, які очікуються в результаті реалізації плану  втручання / 
лікування. Цілі повинні бути вимірювані і обмежені у часі ( в разі необхідності, цілі можуть бути 
виражені по відношенню до часу , як очікується, їх досягнення, наприклад , короткострокові і 
довгострокові цілі) - American Physical Therapy Association. Guide to Physical Therapist Practice. 
Second Edition. Physical Therapy. 2001;81(1):9-744. 

Пропаганда здорового способу життя - це поєднання освітніх і екологічних заходів для проведення 
дій і умов життя, що сприяють здоров'ю. Метою є зміцнення здоров'я, щоб люди могли отримати 
більший контроль над детермінантами їх власного здоров'я: Green LW, Kreuter MW. Health 
Promotion Planning, 2nd edition. Mountain View, CA: Mayfield publishers; 1991. 

Зміцнення здоров'я репрезентує існуючі соціально-політичні процеси; він не тільки включає 
в себе заходи , спрямовані на зміцнення навичок і можливостей окремих осіб, а й дії , спрямовані 
на зміну соціальних, екологічних і економічних умов , з тим щоб зменшити їх негативний вплив на 
суспільне та індивідуальне здоров'я. Пропаганда здорового способу життя, а також пов'язані 
з ними зусилля , вкладені в освіту, розвиток громад, політики, законодавства та регулювання, в 
рівній мірі справедливі для профілактики інфекційних захворювань, травм і насильства, а 
також психічних проблем, так як вони призначені для профілактики неінфекційних захворювань: 
World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneva, Switzerland.: WHO; 
1998. http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1.pdf (Access date 6th March 2013) 

Погіршення - це проблема «в функції організму або його структури як істотне відхилення або 
втрата», що є проявом або лежить в основі патології; може бути тимчасовим або постійним, 
прогресивним, регресивним або статичним, переривчастим або безперервним, від слабкого до 
тяжкого ступеню. 

Участь - це діяльність у життєвій ситуації. 

Обмеження участі - це проблеми, які людина має в діяльності у життєвій ситуації (тобто, 
життєдіяльності). 

Самозвернення - «Пацієнти можуть звернутися до фізичного терапевта без жодного попереднього 
звернення до іншого лікаря та без попереднього медичного скерування. Це може бути зроблено 
до телефону, IT або особисто»: Department of Health. Self-referral pilots to musculoskeletal 
physiotherapy and the implications for improving access to other AHP services. London, UK: 
Department of Health; 2008.  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1.pdf


http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/gro
ups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_116358.pdf 

 

Додаток 1: Характер процесу фізичної терапії 
Фізична терапія - це послуга, що надається тільки або під керівництвом і контролем, фізичного 
терапевта. Вона включає в себе експертизу / оцінку, діагноз, прогноз / план, втручання / лікування 
і повторне обстеження. 

Експертиза / оцінка включає в себе: 

 обстеження окремих осіб або груп з фактичними або потенційними порушеннями, обмеженням 

діяльності, інвалідністю шляхом збирання анамнезу, скринінгу і використання конкретних 
тестів і вимірювань; 

 оцінка результатів обстеження за допомогою аналізу і синтезу в процесі клінічного мислення 

для визначення негативних чинників, перешкод і бар'єрів для оптимального людського 
функціонування  

Діагноз і прогноз випливають з діагностики і оцінки, та являють собою результат процесу 
клінічного мислення і включення додаткової інформації від інших фахівців по мірі 
необхідності. Це може бути виражено в термінах дисфункції руху або можуть включати в себе 
категорії порушень, обмежень активності, порушень здатності приймати участь у фізичній 
активності і інвалідизації осіб в групі ризику порушення рухової активності. 

Прогноз починається з визначенням необхідності втручання / лікування і , як правило 
, призводить до розробки плану, в тому числі вимірних цілей ФТ у співпраці з пацієнтом / 
клієнтом, сім'єю або опікуном. З іншого боку , можливе й скерування до іншої установи або 
медичного фахівця в тих випадках, які НЕ підходять для фізичної терапії. 

Втручання / лікування здійснюється і модифікується для досягнення узгоджених цілей і може 
включати в себе: 

 лікувальна фізкультура 
 функціональне навчання самообслуговування і ведення домашніх справ  
 функціональне тренування у сферах роботи, громадської діяльності та відпочинку 
 техніки мануальної терапії (включаючи мобілізацію / маніпуляцію) 
 призначення, застосування, і, при необхідності, виготовлення приладів та устаткування 

(допоміжного, адаптивного, ортопедичного, захисного, підтримуючого і протезуючого) 

 дихальні техніки та очищення дихальних шляхів 
 техніки відновлення і захисту суглобів 
 електротерапевтичні засоби 
 фізичні агенти і механічні методи 
 відповідних інструктаж пацієнта 
 координація, комунікація та документація 
Втручання / лікування також може бути спрямоване на запобігання порушенням, обмеженням 
активності, обмеженню участі, інвалідності і травми, включаючи заохочення і підтримку здоров'я, 
якості життя, працездатності придатності усіх вікових груп і груп населення. 

Повторна експертиза потрібна для оцінки результатів курсу ФТ. 

Додаток 2: Ситуації, в яких практикуються фізична терапія 

Практика фізичних терапевтів проводиться у різних ситуаціях, які дозволяють досягти відповідної 
мети : 

 Профілактика, зміцнення здоров'я, лікування / втручання, абілітація та реабілітація мають місце 
в різних умовах, які можуть включати в себе, але не обмежуються цими, наступні: 

 громадські програми реабілітації  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_116358.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_116358.pdf


 суспільна активність, включаючи центри первинної медико-санітарної допомоги, індивідуальні 
домашні та польові умови 

 освітні і науково-дослідні центри 
 фітнес-клуби, центри здоров’я, гімназії та курорти 
 хоспіси 
 лікарні 
 будинки престарілих 
 професійні медичні центри 

 амбулаторні клініки 
 приватні центри та клініки ФТ 
 в'язниці 
 громадські місця (наприклад, торгові центри) для зміцнення здоров'я 
 реабілітаційні центри  
 заклади освіти, в тому числі школи дошкільні і спеціальні НЗ 
 будинки перестарілих, центри літніх осіб 

 Спортивні центри / клуби 
 робочі місця / компанії 
 

Вебінар на тему: регуляцювання професії — фізичний терапевт (ВІДЕО) 

Презентація Джил Лонг, Президента Ірландського Товариства Дипломованих 
Фізіотерапевтів, або ISCP, що є професійною асоціацією фізіотерапевтів у Ірландії, а 
також члена від Ірландії у  Світовій Конфедерації Фізичної Терапії (WCPT) по 
регуляції професії фізичного терапевта у Ірландії. 

https://youtu.be/mAs9zRa3YVA 

Настанова з мінімальних очікуваних компетенцій початкового рівня 

освітньої підготовки фізичного терапевта у Європейському регіоні 

Світової Конфедерації фізичної терапії 

https://physrehab.org.ua/uk/resource/education/education-policy/minimum-competencies/ 

https://physrehab.org.ua/wp-
content/uploads/2019/09/Expected_Minimum_Competencies_ua_final_web.pdf 

Цей переклад представляє офіційну позицію УАФТ. УАФТ рекомендує 

усім зацікавленим сторонам використовувати у своїй діяльності 

лише офіційні положення, принципи та заяви. Використовуючи 

офіційно затверджені документи і переклади УАФТ 

слід дотримуватись загальних правил цитування та посилання. 
1. Мета 
Мета цієї настанови, забезпечити детальною інформацією про мінімальні очікувані 
компетенції початкового рівня освітньої підготовки фізичного терапевта, щоб їх могли 
використовувати члени-організації Європейського регіону Світової Конфедерації 
фізичної терапії (далі члени-організації). Цей документ має на меті підтримати члени-
організації та їх зусилля на розвиток високоякісних освітніх програм початкового 
рівня підготовки фізичного терапевта. Цей документ призначений для того, щоб його 
використовували члени-організації для сприяння та підтримці стосунків з освітянами 
у закладах вищої освіти, відповідними органами управління та роботодавцями, що є 
у кожній країні. Однак, ці стосунки виходять за рамки цього документа, щоб бути 
повноцінною настановою для освітніх програм початкового рівня підготовки, що 
готують фахівців до провадження практичної діяльності. Таким чином, цей документ 
не дає рекомендацій по розробці навчального плану освітніх програми підготовки з 

https://youtu.be/mAs9zRa3YVA
https://physrehab.org.ua/uk/resource/education/education-policy/minimum-competencies/
https://physrehab.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Expected_Minimum_Competencies_ua_final_web.pdf
https://physrehab.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Expected_Minimum_Competencies_ua_final_web.pdf


фізичної терапії, також він не передбачає деталізований зміст, ряд посилань на 
кількість годин чи кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). 
Визначені мінімальні очікувані компетенції початкового рівня підготовки фізичного 
терапевта є важливим у забезпеченні високоякісних послуг для пацієнта в усьому 
Європейському регіоні. Для того щоб досягти цієї мети, існує потреба отримати чітку 
узгоджену думку проте, що вимагається для того, щоб провадити практичну 
діяльність як незалежний практикуючий фахівець. 

Цей документ є погоджено з іншими документами та буде оновлений відповідно до 
змін та інших нових документів, які будуть мати місце у майбутньому: 

 Світова Конфедерація фізичної терапії (СКФТ) (2011a)1. Настанови СКФТ для освітніх 
програм початкового рівня професійної підготовки фізичного терапевта 
http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_PTEducation_complete.pdf 

 СКФТ (2011b)2. Політичні заяви. Автономія. www.wcpt.org/policy/ps-autonomy 
 Європейський регіон Світової Конфедерації фізичної терапії (ЄР-СКФТ) (2014)3. 

Політичні заяви, Освіта. http://www.erwcpt.eu/education/education_policy 
 ЄР-СКФТ  (2018)4. Забезпечення якості стандарту практичної діяльності та послуг. 

Посилання оновлено та прийнято на Загальних зборах 2018 року. 

Терміни пацієнт та клієнт у цьому документі використовуються як взаємозамінні. 

2. Вступ 
Це перше видання, яке було сформоване та погоджене за рекомендацією членів-
організацій на Загальних Зборах у 2016 році у м. Лімассол, Кіпр. Цей документ був 
обговорений та оновлений на Загальних зборах 2018 року у м. Дублін, Ірландія. 
Початковий рівень освітньої підготовки фізичного терапевта для провадження 
практичної діяльності у Європейському регіоні варіюється від країни до країни та 
включає рівні Бакалавр, Магістр або Доктор згідно Європейської рамки кваліфікації 
ЄРК (European Qualifications Framework (EQF)5. На початковому рівні освітньої 
підготовки, компетенції повинні бути набуті щонайменше на рівні який 
включає: комплексний підхід до вирішенню проблем (problem 
solving), практичну діяльність засновану на доказах (evidence-based practice) 
та професійну діяльність спрямовану на результат (effective professional 
practice)6. 
Ця рамка кваліфікації Європейського простору вищої освіти РК ЄПВО (European 
Higher Education Area (EHEA)7 описує три рівні освіти у рамках Болонського процесу. 
Кожний дескриптор циклу пропонує загальні положення та типові очікування 
досягнень і можливості пов’язані з кваліфікацією, що представлені у кінці завершення 
циклу (див. таб. 2 стор. 5). 
Дескриптор першого циклу (рівень Бакалавр) відповідає навчальним результатам за 
Європейською рамкою Кваліфікації ЄРК (EQF) рівню 6, другий цикл (рівень Магістр) 
відповідає начальним результатам за ЄРК (EQF) рівню 7, і третій цикл (рівень 
Доктор) відповідає навчальним результатам за ЄРК (EQF) рівню 8 (див. таблицю 1). 

Таблиця 1: цикли за Європейською рамкою кваліфікації 

Перший цикл рівень Бакалавр ЄРК (EQF) рівень 6 

Другий цикл рівень Магістр ЄРК (EQF) рівень 7 

Третій цикл рівень Доктор ЄРК (EQF) рівень 8 

Цей документ буде обмежуватись та зосереджуватись лише на початковому рівні 
Бакалавр (рівень 6) згідно ЄРК (EQF) дескриптора, який вважається як мінімальні 
компетенції, які необхідні фізичному терапевту для того, щоб він міг незалежно та 

http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_PTEducation_complete.pdf
http://www.wcpt.org/policy/ps-autonomy
http://www.erwcpt.eu/education/education_policy


самостійно провадити практичну діяльність, що відповідає визначенню у 
Європейській класифікації навиків/ компетенцій, кваліфікацій і професій ЄККП 
(European Skills, Competencies and Occupations framework (ESCO). 

Визначення фізичний терапевт 
Фізичний терапевт/ фізіотерапевт є незалежний фахівець галузі охорони здоров’я, 
який є відповідальним за розвиток, підтримку чи відновлення рухових функцій та 
рухливості протягом усього життя, застосовуючи практичну діяльність засновану на 
доказах. Фізичний терапевт полегшує біль та лікує чи запобігає появі фізичним 
станам, що викликані травмою, захворюванням чи іншим ураженням. Фізичний 
терапевт надає можливість пацієнту та особам, які за ним доглядають, керувати 
станом пацієнта поза межами клініки. Фізичний терапевт провадить свою діяльність у 
межах своєї сфери практичної діяльності і Етичного кодексу та професійної поведінки 
(ESCO, 2016)8. 
Таблиця 2: Дескриптори за  ЄРК (EQF) – рівні 6, 7 та 8 
(Періодично переглянуте https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page) 

  Знання Навички 

Відповідальність та 

автономність 

В контексті 

ЄРК (EQF) 

Знання описані, як 

теоретичні та/ або 

фактичні. 

Навички описані, як 

когнітивні (включаючи логіку, 

інтуїцію та креативне 

мислення) та практичні 

(включаючи мануальну 

спритність рук та 

використанням методів, 

матеріалів, інструментів і 

апаратів). 

Відповідальність та 

автономність описані як 

здібності того, хто 

навчається уміти 

застосовувати знання та 

навики автономно і 

відповідально. 

Рівень 

6 відповід-

ними ре-

зультатами 

навчання 

є: 

Удосконалені знання 

про сферу діяльності 

чи навчання, 

включаючи критичну 

оцінку теорій та 

принципів. 

Удосконалені навики, 

демонстрація майстерності 

та новаторської діяльності, 

необхідної для рішення 

комплексних та 

непередбачуваних проблем 

у спеціалізованій сфері 

діяльності чи навчанні. 

Керувати складною 

технічною, професійною чи 

проектною діяльністю, у 

своїх ситуаціях брати на 

себе відповідальність за 

прийняті рішення в умовах 

непередбачуваної сфери 

діяльності чи навчанні; 

брати на себе 

відповідальність за 

керування особистого чи 

колективного професійного 

зростання. 

Рівень 

7 відповід-

ними ре-

зультатами 

навчання 

є: 

Високоспеціалізовані 

знання, деякі з них у 

першу чергу 

знаходяться на 

передньому плані 

сфери діяльності чи 

навчання, як основа 

для оригінального 

мислення та/ або 

Спеціалізовані навики по 

комплексному вирішенню 

проблем необхідних для 

проведення дослідження та/ 

або новаторської діяльності, 

для того щоб, отримати нові 

знання, процедури та 

інтегрувати знання з різних 

У своїх ситуаціях керувати 

та модифікувати сферу 

діяльності чи навчання, яка 

є складною чи 

невизначеною і що вимагає 

нових стратегічних підходів; 

брати на себе 

відповідальність за внесок 

до професійних знань та 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page


  Знання Навички 

Відповідальність та 

автономність 

В контексті 

ЄРК (EQF) 

Знання описані, як 

теоретичні та/ або 

фактичні. 

Навички описані, як 

когнітивні (включаючи логіку, 

інтуїцію та креативне 

мислення) та практичні 

(включаючи мануальну 

спритність рук та 

використанням методів, 

матеріалів, інструментів і 

апаратів). 

Відповідальність та 

автономність описані як 

здібності того, хто 

навчається уміти 

застосовувати знання та 

навики автономно і 

відповідально. 

дослідження. 

Критичне 

усвідомлення 

питань, що 

стосуються знань 

власної сфери 

діяльності та її 

взаємодії між іншими 

сферами діяльності. 

сфер діяльності. практичної діяльності та/ 

або перегляд стратегічної 

діяльності команд. 

Рівень 

8 відповід-

ними ре-

зультатами 

навчання 

є: 

Знання, що більше 

розширили межі 

сфери практичної 

діяльності чи 

навчання та їх 

взаємодію з іншими 

сферами. 

Більш удосконалені та 

спеціалізовані навики і 

методи, включаючи синтез 

та оцінку, які необхідних для 

критичного вирішення 

проблем у дослідженні та/ 

або новаторській діяльності, 

розширенні і перегляду 

існуючих знань та 

професійної практичної 

діяльності. 

У своїх ситуаціях 

демонструвати вагомі 

повноваження, новаторську 

діяльність, автономність, 

науковість, професійну 

доброчесність, незмінну 

відданість розвитку новим 

ідеалам чи процесам, у 

першу чергу в практичній 

діяльності чи 

навчанні  включаючи 

дослідження. 

3. Визначення компетенції 
У загальному, компетенція є визначена, як багатогранне та динамічне поняття, що є 
більшим ніж знання та включає у себе: розуміння концепції знань (understanding of 
knowledge), клінічні навички (clinical skills), між особові навички (interpersonal 
skills), комплексний підхід до вирішення проблем (problem solving), клінічну 
оцінку (clinical judgment) та технічні навички (technical skills)9. Боссерс (Bossers) та 
інші10 (2002) описали професійні компетенції як, «визначення засноване на ознаках 
поведінки: знань, навичок, цінностей та особистих якостей, що лежать в основі 
належного виконання професійної діяльності». 
Компетенції можуть включають те, що особа здатна досягнути, ступінь її підготовки, 
самозабезпечення та відповідальність за окремий ряд завдань.11 Отже, для 
полегшення стандартизації та поширення інформації через члени-організації 
специфічних компетенції для фізичної терапії, вони можуть бути сформульовані у 
відповідності з нижче вказаними рекомендаціями:12 



1. Компетенції починаються з активного дієслова, яке повинно визначати дію, результат 
якої можна спостерігати, це дозволить визначити можливі навчальні заходи та тести 
для оцінювання, які адаптовані до цього. 

2. Опис цілі дії та її змісту у якому вона застосовується: компетенції повинні звертатись 
до дисциплінарних сфер на якій вона ґрунтується. 

У галузі охорони здоров’я, компетенції використовуються для визначення норм та 
стандартів спеціальності, а також очікувань, що забезпечують їх відповідність згідно з 
стандартами наукової доказовості і цільових показників медичного обслуговування 
для практикуючих фахівців, тих хто навчається, викладачів та пацієнтів. Модель 
компетенцій – це набір чинників успіху, що включають ключові атрибути, які необхідні 
для відмінного виконання певної ролі.13 
Деякі документи від членів-організацій, Асоціацій фізичної терапії з усього світу а 
також від інших організацій та розроблених Євросоюзом положень були використані 
для проведення консультацій та підготовки цього документу. До них відносять: 

 Компетенції фізіотерапії. Ірландське Товариство Дипломованих Фізіотерапевтів 
(ISCP), Терапевтичний проектний офіс. 2008.14 

 Фізіотерапевт. Профільні компетенції. Фізіо Австралія. 2016.15 
 Оновлений звіт Іспанської мережі кваліфікованих закладів вищої освіти (MECES) для 

конкретних сфер фізіотерапевтичних норм у області знань наук про здоров’я. 
Фізіотерапевтичні компетенції для ступеня Магістр. Національна Агенція оцінки якості 
та акредитації (ANECA), Іспанія. 2014.12 

 ESCO. Європейській класифікації навичок/ компетенцій, кваліфікацій і професій. 
Європейська Комісія. 2017.8 

 ENPHE. Професійні компетенції фізіотерапевтів, Удосконалення фізіотерапевтів та 
асистентів фізіотерапевтів – ESCO професійні визначення + ENPHE рекомендації. 
2017.16 

 Правління фізіотерапії Нової Зеландії. Фізіотерапевтичні компетенції для практичної 
діяльності фізіотерапії у Новій Зеландії, Правління фізіотерапії Нової Зеландії, 
Веллінгтон. 2009.17 

 Правління фізіотерапії Австралії та Правління фізіотерапії Нової Зеландії. Рівень 
порогу практичної діяльності фізичної терапії в Австралії та Аотеароа Нова Зеландія. 
2015.18 

 Канадський Альянс регуляції фізіотерапії, Канадська Фізіотерапевтична Асоціація та 
Канадський університет фізичної терапії Академічної Ради. Перелік важливих 
компетенцій для фізіотерапії у Канаді. Торонто: Автори. 2009.19 

 Дипломоване товариство фізіотерапії (CSP). Фізіотерапевтична мережа: реалізація у 
практичну діяльність фізіотерапевтичної поведінки, цінностей, знань та навиків. 2011. 
[Оновлено, вересень, 2013].20 

4. Компетенції початкового рівня професійної підготовки з фізичної терапії (рівень 6) 
Компетенції, які є наведені нижче, були розроблені згідно рамок ESCO8 та інших 
джерел (які були зазначені вище): 
A. Загальні компетенції 

 Демонструвати відповідні знання, що стосуються галузі охорони здоров’я або 
практичної діяльності фізичної терапії 

 Демонструвати навички комплексного підходу до вирішення проблем (problem-solving) 
та прийняття рішень (decision making) 

 Ефективно спілкуватись у галузі охорони здоров’я 
 Демонструвати професійну поведінку, знання, навички та цінності  
 Переконатись, що фізіотерапевтичне обладнання підтримується належним чином 
 Демонструвати уміння використовувати існуючі та нові технології (включаючи 

інформаційні технології) для підвищення якості практичної діяльності 

B. Компетенції з оцінювання 
 Демонструвати відповідні базові кваліфікаційні знання, які необхідні для початку 

проведення оцінювання 
 Отримувати належну інформацію з доступних джерел 
 Проводити суб’єктивне та фізичне обстеження 



 Демонструвати відповідні професійні навички поводження з пацієнтом, та виконати 
безпечним чином оцінювання 

 Демонструвати уміння проведення належним чином скрінінгу при серйозних 
патологіях (червоні прапори) 

 Забезпечувати комфорт та гідність для пацієнта під час проведення оцінювання 
 Використовувати навички клінічного мислення для узгодження цілей, шляхом 

спільного прийняття рішення разом із пацієнтом 

C. Компетенції з діагностики 
 Оцінити та інтерпретувати дані, які були отримані під час проведення оцінювання і 

сформувати фізіотерапевтичний діагноз/ рухове порушення 
 Враховувати результати лабораторних та візуалізаційних методів діагностики 

D. Компетенції з втручання 
 Планувати погоджену програму втручання у SMART форматі (SMART формат – 

конкретні (specific), вимірні (measurable), здійснені, досяжні (achievable), відповідні, 
реалістичні (realistic), визначені у часі (time framed), цілі якої враховують особистісний 
вибір, переконання та віру особи 

 Документувати перебіг фізичної терапії, демонструючи докази клінічного мислення та 
затверджені етичні і юридичні вимоги 

 Обґрунтовувати програми втручання застосовуючи практичну діяльність засновану на 
доказах 

 Консультувати та залучати відповідними чином пацієнта 
 Спілкуватись усно і письмово чіткою, структурованою та стислою інформацією 
 Надавати цілісний підхід під час ведення пацієнта використовуючи модель МКФ 

(Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я) 
 Ефективно та безпечним чином виконувати втручання 
 Демонструвати під час втручання відповідні професійні навички поводження, що 

стосуються власної поведінки та пацієнта 
 Провадити безпечним чином практичну діяльність під час втручання, запобігаючи чи 

мінімізуючи ризики та небезпеку 
 Як частина терапевтичних відносини, спілкуватись зрозуміло та професійно з 

пацієнтом, родичами/ близькими та тими, що доглядають 
 Ретельно, стисло,  розбірливо, зрозуміло і точно вести записи та використовувати 

загальноприйняті абревіатури 
 Керувати відповідним плануванням виписки 

E. Професійні та міжпрофесійні компетенції 
 Дотримуватись Етичного кодексу та професійної поведінки, правових та етичних 

стандартів практичної діяльності, професійної та організаційної політики 
 Демонструвати належну професійну поведінку та ставлення 
 Бути адвокатом для професії та пацієнтів 
 Усвідомлювати власну роль та роль інших у в рамках мульти-професійної команди 
 Усвідомлювати власні обмеження на знання та навички 
 Усвідомлювати потенційні конфлікти у рамках мульти-професійної/ дисциплінарної 

команди та сприяти вирішенню проблем 
 Визнавати автономію та індивідуальність членів команди, поважаючи різноманітність 
 Поширювати необхідну інформацію серед інших членів команди, забезпечуючи 

зберігання конфіденційності пацієнта 
 Демонструвати ефективну роботу у команді для успішного ведення справ та 

оптимального надання послуг 

F. Компетенції з підтримки здорового способу життя та запобігання 
 Визначати детермінанти здоров’я використовуючи біопсихосоціальний*[1] підхід 
 Розширювати можливості та здоровий спосіб життя пацієнтів змінюючи їх поведінку 

шляхом мотиваційної бесіди*[2] та імплементації стратегій на самоуправління 
 Використовувати біопсихосоціальний підхід при застосуванні стратегії з підтримки 

здорового способу життя та запобігання 
 Сприяти плануванню та імплементації підтримки здорового способу життя та 

запобіганню, заходами, що покращують здоров’я для окремих осіб та населення 
загалом 
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[1] Біопсихосоціальна модель – це широкий погляд, який пояснює ознаки 
захворювання часто комплексних, змінних взаємодіючих біологічних чинників 
(генетичні, біохімічні та інші), психологічних чинників (настрій, індивідуальність, 
поведінка та інші), та соціальних чинників (культурні, сімейні, соціально-економічні та 
інші). В контексті здоров’я чи хвороби, цей підхід демонструє, що усі ці ознаки можуть 
відігравати значну роль у функціонуванні людини. 
[2] Мотиваційна бесіда – це конкретно цілеспрямований, клієнт-орієнтований стиль 
консультування зміни моделі поведінки клієнтів, допомагаючи їм дослідити та 
урегулювати відчуття невизначеності. Головною метою мотиваційної бесіди є 
залучення клієнтів, отримання змін у спілкуванні, сприяти мотивації, для того щоб їх 
спонукати до позитивних змін. 
G. Компетенції з досліджень та наукової доказовості 

 Демонструвати уміння пошуку, отримання релевантної наукової літератури та джерел 
інформації, що необхідні для провадження практичної діяльності 

 Критично аналізувати наявні докази та інтегрувати результати цих доказів у клінічну 
практичну діяльність 

 Використовувати надійні та достовірні показники результатів для оцінки та зміни 
практичної діяльності 

H. Компетенції з освіти та навчання 
 Демонструвати ініціативність та готовність до навчання 
 Демонструвати уміння обдумувати та проводити самооцінку практичної діяльності для 

визначення потреби у професійному зростанні 
 Приймати участь у професійному розвитку і навчанні протягом усього життя для 

постійного оновлення та підвищення рівня знань, навичок і поведінки 
 Включати навчання протягом усього життя та досвід для провадження кращих видів 

практичної діяльності 
 За необхідності приймати участь спільному навчанні для інших фахівців 
 Сприяти клінічному навчанню студентів старших курсів 

I. Компетенції з управління 
 Розуміти та підвищувати роль фізичних терапевтів у функціонуванні та структурі 

галузі охорони здоров’я 
 Демонструвати уміння, визначати пріоритети та керування власним робочим 

навантаженням 
 Використовувати ресурси ефективно, згідно професійних стандартів та Етичного 

кодексу 
 Приймати учать у ініціативах по підвищенню якості власної професії та/або організації 

5. Висновки 
Фізичні терапевти початкового рівня освітньої підготовки повинні бути незалежними 
фахівцями, з розвиненими навичками навчання протягом усього життя та здатністю 
займатись безперервним професійним розвитком. Навчання протягом усього життя 
та відданість професійному розвитку є атрибутами кваліфікованого фізичного 
терапевта в усьому світі.1 
Професійна кваліфікації початкового рівня освітньої підготовки повинна відобразити 
успішне завершення навчальної програми згідно рамок компетенцій, які повинні 
використовуватись фізичними терапевтами, як незалежними фахівцями. Ці 
компетенції допоможуть виявити та розвинути потреби у навчанні у студентів та 
аспірантів, вони також будуть настановою для  безперервного професійного розвитку 
та сприяти як кар’єрному так і професійному зростанню. 

Визначені компетенції початкового рівня освітньої підготовки можуть сприяти 
високим стандартам якості надання послуг з фізичної терапії у галузі охорони 
здоров’я. Компетенції також можуть допомогти відповідним органам влади оцінити 
якість освітніх програм професійної підготовки та допомогти у внутрішньому та 
зовнішньому процесах забезпечення контролю їх якості. 
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Розроблені рамки компетенцій початкового рівня освітньої підготовки можуть 
використовуватись для порівняння дипломів випускників/ додатків до дипломів і 
таким чином, сприяти міжнародній мобільності.14 
Необхідно визначити профіль компетенцій згідно політичних подій, які відбуваються у 
професіях галузі охорони здоров’я та напрямків вищої освіти на Європейському рівні, 
для того щоб: 

 забезпечити якість та безпеку послуг для пацієнта 
 підтримати або досягати професійної незалежності 
 сприяти мобільності та працевлаштуванню 
 служити основою для професійного розвитку та планування кар’єри. 

6. Рекомендації для членів-організацій 
Членам-організаціям слід використовувати цей документ для перегляду чи розробки 
навчальних програм у співпраці з закладами вищої освіти та національними 
органами влади для того щоб, забезпечити мінімальним рівнем компетенції 
початкового рівня освітньої підготовки фізичних терапевтів у Європейському 
регіоні.  Цей документ слід оновлювати згідно нових ролей фізичної терапії, 
технологій та потреб населення у охороні здоров’я. 
 

Що таке клінічна настанова? 
Згідно українського законодавства клінічна настанова – це документ, що містить 
систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної допомоги, 
розроблені з використанням методології доказової медицини на основі 
підтвердження їх надійності та доведеності, і має на меті надання допомоги лікарю і 
пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях. 
Багато міжнародних організацій сьогодні користуються визначенням «клінічна 
настанова», яка була запропонована у 2011 році Інститутом медицини. За їх 
визначенням клінічна настанова – це сукупність тверджень, які містять рекомендації, 
спрямовані на оптимізацію здійснення догляду за пацієнтом, ці сукупні твердження 
ґрунтуються на систематичному огляді доказів та містять оцінку про переваги та 
недоліки різних варіантів здійснення догляду за пацієнтом. 
Клінічна настанова допомагає фахівцю охорони здоров’я прийняти найбільш 
раціональне рішення по здійсненню догляду за пацієнтом та орієнтує його на 
використання кращих способів допомоги при певних станах. 

На які теми існують клінічні настанови? 
Клінічні настанови розкривають багато актуальних тематик. NICE  визначив напрямки 
за якими на їх ресурсі публікуються клінічні настанови, зокрема: 

 використання технологій службами охорони здоров’я (напр. використання нових та 
існуючих медичних препаратів, роботизованих пристроїв, реабілітаційних технологій); 

 втручання (напр. при таких як інсульт, хвороба Паркінсона, черепна-мозкова травма, 
гострий м’язово-скелетний біль, біль попереку); 

 діагностичні (які покликані полегшити процес постановки складного діагнозу); 
 для працівників громадського сектору, пропагування здорового способу життя та 

уникненні проблем зі здоров’ям; 
 для соціальних служб та тих, кому вони допомагають. 

Загалом тематики клінічних настанов не обмежуються тільки даним переліком. 

Переваги клінічних настанов 
У світі публікується велика кількість результатів проведених досліджень. Наприклад 
зі спеціальності «сімейна медицина» у Сполучених Штатах Америки щомісяця у 
фахових виданнях публікуються 7 827 відповідних статей. Для аналізу такої кількості 
інформації необхідно витратити достатньо часу та ресурсів, що не під силу це 
зробити одному фахівцю. Існує невелика кількість організацій, які мають відповідні 
ресурси для обробки такого великого масиву інформації, наприклад Національна 
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рада з охорони здоров’я та медичних досліджень Австралії (National Health and 
Medical Research Council (NHMRC) або Національний інститут здоров’я і досконалості 
допомоги (National Institute for Health and Care Excellence, NICE). Ці організації 
використовуючи спеціальні інструменти оцінки якості досліджень відбирають та 
систематизують найкращі наявні докази і на основі їх аналізу готують клінічні 
настанови. Фізичний терапевт користуючись клінічною настановою отримує лише 
відфільтровану та  систематизовану інформацію з обраної тематики. 
Для провадження практики заснованої на доказах необхідні чотири компонента: 
клінічний досвід фахівця, умови провадження практичної діяльності, бажання і 
цінності пацієнта та наявні найкращі докази. Фізичний терапевт може брати докази з 
фільтрованих або не фільтрованих джерел.  Клінічні настанови, це фільтроване 
джерело інформації, яке дає йому найкращі наявні докази. Фахівець може самостійно 
здійснити пошук потрібної інформації використовуючи клінічне питання у 
форматі PICO, але для цього він повинен витратити багато власного часу та зусиль. 
Використання клінічної настанови допоможе фізичному терапевту зменшити час і 
зусилля на здійснення пошуку потрібної інформації та критичного аналізу знайдених 
доказів. Клінічна настанова це швидке та надійне джерело фільтрованої інформації 
по наявних найкращих доказах. 

Чому необхідно впроваджувати клінічні настанови? 
Використання клінічних настанов вважають одним з найвпливовіших та ефективних 
способів реалізації практики заснованої на доказах. Клінічні настанови, це засоби 
полегшення фінансового тягаря для медичних служб та покращення якості надання 
медичної допомоги. Вони сприяють підвищенню якості втручання, допомагають 
дотримуватись встановлених стандартів допомоги, зменшують непотрібну 
варіативність практичної діяльності фахівця та виключають використання методів, які 
не мають доведеної ефективності. 

У результаті впровадження клінічних настанов у практику буде зменшуватись час 
перебування пацієнта у лікувальному/ реабілітаційному закладі або час витрачений 
на його терапію з одночасним покращенням результатів реабілітаційної допомоги. 
Іншими словами, фізичний терапевт впроваджуючи клінічні настанови зможе 
надавати свої послуги більшій кількості пацієнтів з отриманням кращих результатів 
використовуючи ті самі ресурси, той самий час та ті самі умови практичної діяльності. 

Як готують клінічні настанови? 
Визначення сили доказів. 
У процесі розробки клінічних настанов вирішальним є методологія якості опису 
доказової бази, на якій ґрунтуються рекомендації у клінічній настанові. Існують 
численні підходи до оцінки доказової бази. 

За останні кілька років найбільшого поширення набув підхід – Система класифікацій, 
оцінки, розробки і експертизи рекомендацій (Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) за допомогою якого проводять 
систематичний та всеохоплюючий синтез доказів. Підхід «GRADE» набув значного 
поширення і на міжнародному рівні та був прийнятий Комітетом з огляду 
рекомендацій ВООЗ. Цей підхід не тільки допомагає розробникам клінічних настанов 
підсумовувати доказову базу для рекомендації та враховувати її місцеву 
актуальність, а також надавати поради щодо того, як використовувати стандартні та 
прозорі способи отримання рекомендацій. 
Якісна оцінка. 
Для критичної оцінки якості існуючих клінічних настанов було розроблено низку 
інструментів. Багато таких інструментів зосереджують свою увагу на структурних 
питаннях, таких як, склад групи розробників клінічної настанови, дата розгляду, 
макет, цілі клінічної настанови та її кінцеве використання. Інші інструменти оцінюють 
ретельність методологічного викладення та її придатність. Одним з найбільш відомих 
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є інструмент AGREE II (Опитувальник з Експертизи та Оцінки Настанов ІІ – Appraisal 
of Guideline ResEarch and Evaluation), він був розроблений та використовується на 
міжнародному рівні відносно нещодавно. Цей інструмент складається з шести 
доменів і 23 елементів, кожен з яких оцінюється від одного до семи балів (1 бал – 
повністю не згоден, 7 балів – повністю згоден). Він є перекладений українською 
мовою та розміщений на офіційному сайті реєстру медико-технологічних документів 
Міністерства охорони здоров’я України. 
Інший, новий спрощений інструмент для якісної оцінки клінічних настанов, 
це контрольний список якості iCAHE, який був розроблений як альтернатива підходу 
AGREE ІІ. Інструмент iCAHE був розроблений для оцінки якості клінічних настанов 
клінічними фахівцями, викладачами та виконавчими органами. Він має аналогічні 
домени як і AGREE II, але лише 14 питань, кожне з яких має бінарну відповідь 
(Так/Ні). 
Оновлення. 
Незважаючи на значні міжнародні зусилля, які інвестовані у розробку клінічних 
настанов, було набагато менше проведено досліджень щодо їх оновлення. Про 
важливість регулярного оновлення відзначається в більшості посібників з розробки 
клінічних настанов, але специфічні процеси для цього є слабко описані. У 2014 році 
був опублікований систематичний огляд спрямований на визначення найкращих 
шляхів для оновлення клінічних настанов який дав спробу комплексної відповіді на 
це питання Guidance for updating clinical practice guidelines: a systematic review of 
methodological handbooks. У результаті аналізу 35 підручників з підготовки клінічних 
настанов було виявлено, що рекомендований період часу між оновленнями 
найчастіше складав від двох до трьох років. 
Представлення та обговорення. 
З розвитком стандартів підготовки клінічних настанов, спостерігається усе більша 
зацікавленість у тому, як опубліковані рекомендації можна у найкращій спосіб 
імплементувати у практичну діяльність. Ця зацікавленість обумовлюється 
безпосереднім взаємозв’язком між способом представлення підготовленої клінічної 
настанови та її впровадженням у практичну діяльність. Розробники клінічних 
настанов задаються питанням, у який спосіб краще представити до обговорення 
клінічну настанову для того, щоб вона успішно змогла охопила найбільшу кількість 
фахівців, які будуть її використовувати у власній клінічній діяльності. Адже 
впровадження клінічних настанов є складним процесом та має ряд перешкод, які 
уповільнюють їх імплементацію. 

Це питання вивчалось у різних дослідженнях, та було підсумовано у систематичному 
огляді, чинники, що впливають на впровадження клінічних рекомендацій для фахівців 
охорони здоров’я (Factors influencing the implementation of clinical guidelines for health 
care professionals: A systematic meta-review). З метою вирішення цієї проблеми було 
розроблено спеціальний інструмент для розробників клінічних настанов, оцінка 
реалізації настанови (The GuideLine Implementability Appraisal (GLIA): development of 
an instrument to identify obstacles to guideline implementation (GLIA), який передбачає 
10 вимірів 31 елемента, включно з прийнятністю та доступністю, глобального 
представлення та форматування, можливості виміру результатів, гнучкості та 
ефективності у процесі надання допомоги. 
Реалізація. 
Після імплементації клінічної настанови у практичну діяльність фахівця, важливим є 
питання оцінювання її реалізації, так як не усі впроваджені клінічні настанови можуть 
бути успішно реалізовані на практиці. У 2014 році канадськими вченими була 
розроблена настанова щодо реалізації моделі досконалості (Guideline Implementabilty 
for Decision Excellence Model (GUIDE-M), яка мала на меті підвищити якість реалізації 
та прийнятності клінічних настанов. Цей інструмент описує перспективу реалізації 
клінічної настанови у практичній діяльності на міжнародному та міждисциплінарному 
рівнях. 
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Індикатори якості. 
Існують різні стратегії, що підвищують якість надання послуг у сфері охорони 
здоров’я. Ефективність цих стратегій можна оцінити використовуючи спеціально 
розроблені індикатори якості. На сьогодні існує велика кількість установ та 
організацій, які займаються виявленням і систематизацією індикаторів якості. У 
деякий країнах процес формування індикаторів якості забезпечується на рівні 
держави (США, Канада, Велика Британія), інші країни або не мають цієї системи або 
запозичують вже розроблені індикатори якості. Наприклад, для фізичного терапевта, 
який провадить свою клінічну практику при порушенні діяльності опорно-рухового 
апарату рекомендується для вибору індикаторів якості використовувати дані з 13 
ресурсів від різних організацій та установ. 
Оцінка роботи реабілітаційного відділення повинна використовувати такі індикатори 
якості, які оцінюють не лише клінічні результати, наприклад, такі як оцінювання за 
шкалою Фугл-Майєр, балансу Берга, модифікованою шкалою Ашворт, але й 
наявність певних ключових елементів роботи відділення, зокрема, використання 
стандартизованої оцінки пацієнта протягом перших 24 годин з моменту поступлення 
у відділення, регулярне проведення зборів мультидисциплінарної реабілітаційної 
команди, тривалість проведення занять з одним пацієнтом протягом дня, планування 
виписки, наявність можливості звернення пацієнта до фахівців після виписки у разі 
виникнення такої потреби. Використовуючи такі індикатори якості можна дати оцінку 
ефективності роботи цілої системи (реабілітаційного відділення). 

Огляд Грімшоу (Grimshaw JM, Eccles MP, Lavis JN et al. Knowledge translation of 
research findings. Implement Sci 2012;7:50.) показав результати різних стратегій 
впровадження доказів, які не є характерні для клінічних настанов, наприклад таких 
як, освітні заходи, аудит та зворотній зв’язок, вплив лідерів думки та інші. Ці стратегії 
продемонструвати покращення середніх показників індикаторів якості послуг у сфері 
надання допомоги лише на 4,3-12%. Впровадження ж клінічних настанов значно 
покращує показники індикаторів якості. 
Адаптація клінічних настанов. 
З початку 2000-х рр. спостерігається дедалі більше визнання на міжнародному рівні 
ефективності потенціалу та цінності клінічних настанов, які розроблені в одній країні, 
а застосовуються у іншій. Таке міжнародне застосування клінічних настанов 
покликане для уникнення дублювання зусиль при розробці нової настанови 
та використання її корисних рекомендацій у інших регіонах. У світі не існує єдиного 
підходу щодо використання відповідної термінології, яка б застосовувалась для 
передачі рекомендацій клінічних настанов від однієї системи охорони здоров’я до 
іншої або для подальшої їх адаптації згідно місцевого контексту та потреб. Для таких 
цілей була створена група ADAPTE. ADAPTE – це група до якої входять, розробники 
настанов, дослідники, клінічні фахівці, які імплементують адаптовані настанови. Ця 
група розробила для адаптації та оцінки клінічних настанов підхід який включає у 
себе 10 кроковий цикл (ADAPTE Collaboration 2009). За допомогою їх підходу стала 
можливим адаптація клінічної настанови, яка була розроблена в одній країні і може 
використовуватись у іншій. 
Спільне прийняття рішень. 
Спільне прийняття рішень відбувається тоді, коли пацієнти та їхні фізичні терапевти 
разом узгоджують цілі та шляхи їх досягнення, враховуючи найкращі наявні докази. 
При постановці цілей необхідним є врахування цінностей та переваг пацієнта, власне 
клінічне мислення та ресурси. У систематичному огляді по заходах для підвищення 
використання спільного прийняття рішень фахівцями галузі охорони 
здоров’я наголошується, що бажана кінцева точка реалізації клінічної настанови є 
спільно прийняте рішення фізичного терапевта та пацієнта. Проте на шляху 
узгодження цілей, існує ряд бар’єрів для ефективного спільного прийняття рішення, 
які включають у себе: брак часу, відсутність відповідних навичок, знань, 
взаємоповаги та ефективних комунікаційних умов. 
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Джерела клінічних настанов 
Існують добре верифіковані міжнародні та національні групи з розробки клінічних 
рекомендацій кожна з яких має свій власний підхід до побудови і написання основних 
рекомендацій, які як правило, добре описані в поясненні до кожної настанови: 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) – Спеціалізована установа 
Організації Об’єднаних Націй, яка опікується проблемами охорони здоров’я у 
світовому масштабі. 
Шотландська університетська мережа з розробки клінічних настанов (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) – Метою SIGN є підвищення якості 
медичного обслуговування пацієнтів за рахунок зменшення відмінностей у практичній 
діяльності і покращення результатів шляхом розробки і розповсюдження 
загальнонаціональних настанов, що містять рекомендації для провадження 
ефективної практики, заснованої на наявних доказах. 
Національний інститут здоров’я і досконалості допомоги (National Institute for Health 
and Care Excellence, NICE) – Виконавчий позавідомчий державний орган 
Департаменту охорони здоров’я Об’єднаного Королівства. NICE публікує наступні 
типи настанов: клінічні, соціальної допомоги, громадського здоров’я, лікарської 
практики, онкології та з призначення антимікробних препаратів. 
Національна рада з охорони здоров’я та медичних досліджень Австралії (National 
Health and Medical Research Council (NHMRC) – Державний орган, створений, щоб 
підтримувати медичні дослідження та розробляти рекомендації для підтримки 
здорового способу життя австралійської спільноти. Ця рада створена для фахівців та 
менеджерів охорони здоров’я, а також вона уповноважена слідкувати за етичною 
поведінкою у системі охороні здоров’я під час проведення медичних досліджень. 
Міжнародна мережа клінічних настанов (The Guidelines International Network (G-I-N) – 
Це міжнародна наукова асоціація організацій та осіб, зацікавлених у розробці та 
застосуванні клінічних настанов заснованих на доказах. 
Агентство з досліджень та якості охорони здоров’я (The Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) – Відділ з досліджень охорони здоров’я Департаменту 
охорони здоров’я і соціального забезпечення США. 
Академія ортопедичної фізичної терапії (Academy of Orthopaedic Physical Therapy) – 
Найбільша за численністю підгрупа Американської асоціації фізичної терапії, яка 
розробляє клінічні настанови з порушення діяльності опорно-рухового апарату. 
Міжнародна спільнота фахівців охорони здоров’я з проблеми паркінсонізму та 
хвороби Паркінсона – Сайт спільноти ParkinsonNet має одну ціль – гарантувати 
найкращу допомогу людям, що страждають на хворобу Паркінсона. Це є співпраця 
понад 3000 медичних та суміжних медичних працівників, що на даний час розробили 
загальноєвропейську клінічну настанову з допомоги пацієнтам при хворобі 
Паркінсона. 
 

У 1997 році Львівський державний інститут фізичної культури отримав від 

Міністерства освіти ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за 

спеціальністю 7.010202 «Фізична реабілітація». У цьому ж році була 

розроблена і затверджена Державним комітетом України з фізичної культури і 

спорту та Міністерством праці України професійно-кваліфікаційна 

характеристика «Спеціаліст з фізичної реабілітації». 

Із сайту ЛДУФК історії кафедри ФТіЕТ: «Фізична реабілітація, яка знаходиться 

на стику галузей фізичного виховання і охорони здоров’я, має своєю метою 

максимальне відновлення функціональних можливостей організму людини, 

http://www.who.int/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.sign.ac.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nhmrc.gov.au/
https://www.nhmrc.gov.au/
https://www.g-i-n.net/
https://www.ahrq.gov/gam/index.html
https://www.ahrq.gov/gam/index.html
https://www.orthopt.org/content/practice/clinical-practice-guidelines
http://www.parkinsonnet.info/
http://www.parkinsonnet.info/


зокрема усунення рухових дисфункцій, після перенесених травм чи 

захворювань шляхом використання фізичних вправ» 

З інформації про спеціальність ФТіЕТ Національного університету фізичного 

виховання і спорту: 

Розвиток ерготерапії і фізичної терапії в Україні неодноразово 

підкреслювалася, як представниками міністерств і відомств, відповідальних за 

розвиток сфери охорони здоров'я як в Україні, так і міжнародними експертами. 

Назва спеціальності «фізична терапія» (Physical Therapy) і терміни, які 

використовуються для опису практики цієї спеціальності в різних країнах 

можуть бути різними, і залежать, в основному, від історичних коренів цієї 

професії в конкретній країні. Найбільш широко використовувані назви - 

«фізичний терапевт», або «фізіотерапевт», і «фізична терапія», або 

«фізіотерапія». У пострадянських країнах краще використовувати назву 

«фізичний терапевт» і «фізична терапія», щоб не виникало плутанини з наявної 

лікарською спеціальністю «лікар-фізіотерапевт». 

Для ерготерапії в різних країнах також використовуються різні назви. Терміни 

«Ерготерапія» і «Ерготерапевт» були прийняті, як український еквівалент 

термінів «Occupation Therapy» «Occupational Therapist». 

І фізична, і ерготерапія - це окремі і незалежні спеціальності. Тобто для того, 

щоб стати ерготерапевтом або фізичним терапевтом в країнах Євросоюзу та 

Америки потрібно вчитися цьому з першого курсу університету. Зауважимо 

також, що і ерготерапевти, і фізичні терапевти є фахівцями з освітою 

університетського рівня, тобто вони закінчили спеціальні окремі факультети в 

університетах, при цьому їх освіта значно відрізняється від освіти лікаря або 

медичної сестри. 

Тлумачення основних термінів галузі фізичної 
реабілітації 
Серед найбільш поширених, неточностей і помилок зустрічаються такі: 

1. Часто плутають, довільно підміняють або протиставляють терміни лікування і фізична 
реабілітація. 

2. Фахівець фізичної реабілітації – це масажист з вищою освітою. 

3. Фахівець фізичної реабілітації – це лікар (або спортивний лікар). 

4. Сфера фізреабілітаційної діяльності принципово відрізняється від сфери фізичного 
виховання і підготовка спеціалістів не може проводитись у стінах фізкультурних ВУЗів. 

Терміни фізична терапія і фізіотерапія у англомовних літературних джерелах є синонімами. Своє 
ексклюзивне право на ці назви проголошує Світова конфедерація фізичної терапії (англ. World 
Confederation for Physical Therapy — WCPT). Світова конфедерація фізичної терапії визнає, що 
назва професії і терміни, що вживаються для опису професійної діяльності у понад 100 країнах-
членах Конфедерації відрізняються і, в основному, залежать від історичних особливостей 
розвитку професії. Найбільш поширеними термінами є фізична терапія або фізіотерапія і 
фізичний терапевт або фізіотерапевт. Конфедерація вважає розуміння рухової діяльності людини 
основою знань і вмінь фізичних терапевтів і проголошує це твердження базою для можливих 
редакцій опису фізичної терапії. Існує відповідність між національним тлумаченням терміну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


фізична реабілітація та інтернаціональним тлумаченням терміну фізична терапія (англ. physical 
therapy). Ці терміни мають дуже близьке змістове навантаження. Ключовими аспектами є, по-
перше, спрямування професійної діяльності на функціональне відновлення (реабілітацію) хворих 
та неповносправних, і, по-друге, застосування однакових засобів і методів впливу, серед яких 
основними є фізичні вправи. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1419 від 19 грудня 2018 року 

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

1. Затвердити стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що додається. 

 

2. Установити, що затверджений стандарт вищої освіти вводиться в дію з 2018/2019 навчального 

року. 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Розробники Стандарту: члени Науково-методичної підкомісії зі спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» Науково-методичної комісії № 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерство освіти і науки України … 

Об’єкти вивчення та діяльності: рухові функції та активність людини, їх порушення та корекція з 

метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах 

довкілля. 

Цілі навчання: Підготовка фахівців, 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 

медикобіологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.  

Теоретичний зміст предметної області:  

знання для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-

біологічних, психологопедагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового 

спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов'язків; 

основних положень етики. 

Методи, методики та технології: спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній 

терапії та ерготерапії;  обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії та 

ерготерапії; вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги. Інструменти 

та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; тестування та 

вимірювання у фізичній терапії та ерготерапії; проведення заходів фізичної терапії та ерготерапії; 

технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компетентність 

ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з фізичною 

терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психологопедагогічних 

наук 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 04. Здатність працювати в команді. 

ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК 01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і 

зв'язок з охороною здоров’я. 

СК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та 

його рухові функції. 

СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні 

засоби фізичної терапії, ерготерапії. 

СК 04. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної 

терапії, ерготерапії. 



СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, 

кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. 

СК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: 

спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати (додаток 3). 

СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії. 

СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 

СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

СК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами (додаток 3) та документувати отримані результати. 

СК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів. 

СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, 

травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 

СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії. 

V Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах результатів навчання 

ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я 

шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед 

пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади. 

ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, 

володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового 

спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами). 

ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; 

аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних 

завдань та прийняття професійних рішень. ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання 

біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 

ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; 

вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя. 

ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі (додаток 3), трактувати отриману інформацію. 

ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  

ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. 

ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 

ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та 

активності (додаток 4). 

ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих 

з ними обмежень активності та участі в діяльності. 



ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 

ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 

ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, 

контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для 

пересування та самообслуговування. 

ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за 

віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними 

якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. 

ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 

ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи 

відповідний інструментарій (додаток 3), та за потреби, модифіковувати поточну діяльність. 

ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за 

допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід 

колег. 

 

VIII – Вимоги професійних стандартів 

Повна назва професійного стандарту 

World Confederation for Physical Therapy: “guideline for standards of physical therapy practice”;  

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_standards_practice_complete.pdf 

“guideline for physical therapist professional entry level education ” 

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_PTEducation_complete.pdf 

World Federation of occupational therapists: “Entry level competencies for occupational therapists” 

https://docplayer.net/17669304-Appendix-13-1-world-federation-of-occupational-therapists-entry-level-

competencies-for-occupational-therapists.html 

Освітня кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією… 

Рекомендовані спеціалізації: фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії; фізична 

терапія, ерготерапія у неврології та нейрохірургії; фізична терапія, ерготерапія у протезуванні та 

ортезуванні; фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях внутрішніх органів; фізична терапія, 

ерготерапія у хірургії. 

Рекомендовані фахові первинні посади для випускників: 

3226 – асистент фізичного терапевта; 

3226 – асистент ерготерапевта; 

3226 – масажист; 

3226 – масажист спортивний. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної 

рамки кваліфікацій  

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_standards_practice_complete.pdf
https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_PTEducation_complete.pdf
https://docplayer.net/17669304-Appendix-13-1-world-federation-of-occupational-therapists-entry-level-competencies-for-occupational-therapists.html
https://docplayer.net/17669304-Appendix-13-1-world-federation-of-occupational-therapists-entry-level-competencies-for-occupational-therapists.html


https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/08/227-

fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf 

 

ЩО ТАКЕ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ»? 

Світова Конфедерація Фізичної Терапії (СКФТ) відстоює те, щоб професія 

фізична терапія несла відповідальність за формулювання сфери практичної 

діяльності професії та визначення ролі фізичних терапевтів. Фізична терапія це 

послуги, що надають фізичні терапевти приватним особам і населенню загалом 

з метою розвитку, збереження та відновлення максимальної рухової і 

функціональної спроможності людини впродовж усього життя. Послуги 

надаються у випадках, коли рух і функціональна спроможність людини 

послаблена чи втрачена внаслідок старіння, перенесеної травми, болю, хвороби, 

розладів, станів або унаслідок негативного впливу навколишнього середовища, 

і з розумінням, що повноцінний функціональний рух є ключовим аспектом 

у понятті «здорова людина». Фізична терапія включає взаємодію між 

фізичним терапевтом, пацієнтом/ клієнтом, іншими фахівцями галузі охорони 

здоров’я, членами родини/ сім’ї, опікунами, особами що доглядають і громадою 

у процесі обстеження/ оцінювання потенційних можливостей рухових функцій 

та погодження цілей подальшого професійного втручання, використовуючи 

унікальні знання та навички фізичних терапевтів. 

 

Хто такі фізичні терапевти? 

Коротко можна сказати так: фізичні терапевти допомагають клієнтам в 

максимально можливій мірі розвивати, підтримувати і відновлювати рухові і 

функціональні можливості. У тих країнах, де існує ця спеціальність, пацієнт 

може звернутися за допомогою до фізичного терапевта безпосередньо, 

скерування лікаря або іншого медичного працівника не потрібно. Фізичні 

терапевти не підкоряються лікарям, а працюють з ними, медичними сестрами 

та іншими фахівцями як рівноправні члени однієї команди, що мають спільну 

мету - допомога конкретному клієнтові. І кожен член команди, в тому числі і 

фізичний терапевт, несе професійну відповідальність за свою роботу.  

Таким чином, фізичні терапевти: 

- не лікарі, хоча вони мають вищу освіту і глибокі знання з анатомії, фізіології, 

патології та інших дисциплін, які необхідні, щоб працювати з людьми, що 

мають обмеження життєдіяльності; 

- не медичні сестри, хоча вони можуть ефективно допомагати в догляді навіть 

за найважчими хворими і вирішувати щоденні проблеми, пов'язані, наприклад, 

з годуванням, переміщенням з ліжка на інвалідний візок; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/08/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/08/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf


- не тренер і не педагог, хоча вони можуть навчити правильному руху або того, 

як правильно виконувати найрізноманітніші вправи або види діяльності, а 

також розробити режим тренувань; 

- не є фахівцями з ЛФК або спорту для людей з інвалідністю, хоча вони 

допомагають людям з обмеженнями життєдіяльності поліпшити стан і знайти 

свій шлях соціалізації; 

- не соціальні працівники, хоча вони теж вступають з клієнтом і його близькими 

в тісні взаємини, прагнучи ефективно вирішувати щоденні проблеми і 

допомагають людині досягти максимальної незалежності. 

З ким та чим працюють фізичні терапевти? 

З людьми різного віку, вони надають допомогу клієнтам, як з гострими 

порушеннями, наприклад травмою, так і з хронічними, наприклад, spinа bifida 

або церебральний параліч. 

У своїй роботі фізичні терапевти використовують проблемно-орієнтований 

підхід, він дає нам структурований аргументований план втручань, що 

випливає з актуальних проблем клієнта. Процес роботи складається з наступних 

кроків: оцінка або збір інформації, планування втручання, власне втручання і 

оцінка ефективності втручання. 

Мета роботи фізичних терапевтів: в максимально можливій мірі відновити і 

підтримати здатність людини до руху і незалежності, не допустити або 

обмежити розвиток ускладнень, наприклад контрактур, деформацій, пролежнів, 

допомогти клієнту контролювати біль і підтримувати функції дихальної і 

серцево-судинної систем. 

 

ЩО ТАКЕ ЕРГОТЕРАПІЯ? 

Eрготерапія визначається як “терапевтичне використання повсякденної 

діяльності (занять) з особами з метою розширення або уможливлення участі в 

ролях, звичках і рутинних заняттях вдома, у школі, на робочих місцях, в 

громадах та ін. 

Таким чином, ерготерапія - це професія, яка допомагає людям брати участь у 

заняттях, які вони хочуть або повинні виконувати, а також тих, які від них 

очікуються (WFOT, 2012). 

З чим працюють ерготерапевти? 

 

Забезпечення необхідних потреб через розвиток, відновлення або підтримання 

навичок, необхідних для виконання повсякденних занять (активностей 

повсякденного життя).  



Приклади: самообслуговування, одягання, приготування їжі, харчування, 

водіння, дозвілля, рекреація та навички роботи. 

Досягнення незалежності та незалежного життя. 

Участь у важливих і значущих заняттях, яких хоче / потребує пацієнт. 

Життя, наповнене змістом. 

Розвиток особистісної ідентичності людини. 

Ерготерапевт вважає, що істотною частиною оздоровлення є можливість брати 

участь у діяльності, яку пацієнт вважає значущою. Наприклад, для дитини це 

може означати гру з друзями. Для дорослого, це може означати можливість 

приготувати обід для своїх близьких. 

 

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЕРГОТЕРАПІЯ ВІД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ? 

Ерготерапевти та фізичні терапевти є професіоналами в галузі реабілітації, які 

прагнуть допомогти пацієнтам повернутися до свого попереднього рівня 

функцій. 

Обидва спеціаліста оцінюють і встановлюють плани втручань (програму 

реабілітаціїйної терапії) на основі цілей самого пацієнта. І обидва спеціалісти 

вважають, що відновлення означає можливість брати участь у житті у повному 

обсязі. 

Ключова відмінність полягає в тому, що ерготерапевт більше зосереджується 

на поліпшенні щоденної заняттєвої діяльності, тоді як фізичний терапевт 

більше зосереджується на специфічному поліпшенні руху (функції) тіла. 

Іншими словами, фізичний терапевт більше займається механікою 

людського тіла, відновленням його функцій, тоді як ерготерапевт допомагає 

з реінтеграцією в нормальне повноцінне життя. 

Для прикладу, фізичний терапевт буде працювати з пацієнтом на тренуванні на 

сходах, з наміром пацієнта піднятися на сходи і безпечно спуститися. Тоді як 

ерготерапевт буде враховувати, як здатність безпечно підніматися по сходах 

вдома допомагає пацієнтові впоратись з повсякденними справами, наприклад, 

підтримати чистоту в  будинку, або дійти до спальні, яка розташована на 

другому поверсі. 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Після закінчення навчання за освітніми програмами бакалавра фізичної терапії, ерготерапії 

випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу і може займати 

відповідну первинну посаду: 

КП Професійна назва роботи   (Зміна №6 від 26.10.2017)  



3226 – асистент фізичного терапевта або асистент ерготерапевта (Протягом перехідного 

періоду може працювати на посаді  фахівця з фізичної реабілітації). 

Після закінчення навчання за освітніми програмами магістра фізичної терапії, ерготерапії 

випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу і може займати 

відповідну первинну посаду: КП Професійна назва роботи  

2229.2 – Ерготерапевт 

2229.2 – Фізичний терапевт 

Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона 

здоров’я» 

Пункт 93 підрозділу «ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ» - ЛІКАР ФІЗИЧНОЇ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ. 

Пункти 26 та 27 у підрозділі «ІНШІ ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ» розділу «ПРОФЕСІОНАЛИ»: 

26. ЕРГОТЕРАПЕВТ 

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, 

реабілітацію, освіту, соціальний захист, права осіб з інвалідністю та нормативно-правовими актами, 

що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, реабілітації, освіти, 

соціального захисту, організацію реабілітаційної допомоги на засадах Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Сприяє набуттю людьми з 

обмеженнями життєдіяльності максимального рівня функціональності та незалежності в усіх аспектах 

життя через терапевтичне використання заняттєвої активності (занять) та активних реабілітаційних 

технологій, відновленню у них фізичного, соціального та психічного здоров’я, поверненню людини до 

нормального соціального, професійного та побутового функціонування, відновлення автономності, 

інтеграції її у суспільство у закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та за їх межами. 

Проводить обстеження, оцінювання та тестування окремих пацієнтів/клієнтів або груп; визначає 

причину та рівень обмеження життєдіяльності на основі обстеження структур і функцій організму; 

оцінює активність та участь особи, напрямок та ступінь впливу контекстових факторів на її заняттєву 

активність та участь. У співпраці з пацієнтом/клієнтом визначає реабілітаційні цілі, розробляє і 

впроваджує програму ерготерапії у рамках індивідуальної програми реабілітації. Працює з 

пацієнтами усіх вікових категорій з неврологічними, ортопедичними патологіями, сенсорними 

розладами, психічними, серцево-судинними та іншими захворюваннями. Здійснює реабілітаційні 

заходи з метою розвитку, відновлення або компенсації функцій організму, які обмежують 

життєдіяльність та функціональну незалежність, включаючи рухові, нейром’язові, розумові, сенсорно-

перцептивні, когнітивні та емоційнорегуляційні функції. Застосовує терапевтичні вправи, терапевтичні 

заняття, преформовані фізичні чинники, моделює та виготовляє ортези з метою підтримки 

постраждалих структур організму у рамках індивідуальної програми реабілітації. Застосовує 

методики корекції сенсорних, когнітивних та моторних функцій, пов’язаних із проблемами 

харчування. Застосовує методики підвищення мотивації хворих. Сприяє розширенню і покращенню 

заняттєвої участі пацієнта в усіх сферах: активності повсякденного життя (самообслуговуванні, 

самодогляді та догляді за іншими особами), професійній діяльності, дозвіллі, грі, освіті, соціальній 

участі, відпочинку і сні. На основі результатів реабілітаційного ерготерапевтичного обстеження 

рекомендує обладнання і технології підтримки для підвищення функціональної незалежності та 

соціально-побутової адаптації, включаючи технічні та інші засоби реабілітації. Надає рекомендації 

щодо влаштування доступного і безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в 

громадських місцях, у соціальному оточенні осіб з обмеженими фізичними, когнітивними та 

емоційними можливостями. Надає консультації родичам та опікунам щодо виявлених порушень і 

шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними, когнітивними та емоційними можливостями 

максимальної незалежності і нормального рівня здоров’я, залучає їх до планування і виконання 



домашніх програм реабілітації. Бере участь в аналізі виконання індивідуальної програми реабілітації 

та внесенні змін на кожному з етапів. Постійно веде встановлену профільну оцінювальну та звітну 

документацію з ерготерапії. Надає консультації у межах компетенції ерготерапевта та рекомендує 

залучення інших фахівців сфери охорони здоров’я. Співпрацює з лікарями фізичної та реабілітаційної 

медицини, фізичними терапевтами, фахівцями освіти (спеціальної освіти), терапевтами мови та 

мовлення (логопедами), фахівцями психічного здоров’я, соціальними працівниками. Керує роботою 

асистентів та помічників. Провадить наукову та адміністративну діяльність. Бере участь у навчальних 

програмах як викладач з ерготерапії та/або клінічний керівник/методист навчальних практик. 

Постійно удосконалює свій професійний рівень. Зберігає таємницю індивідуальних програм 

реабілітації. Дотримується правил і норм професійної етики та деонтології. Виконує професійні 

обов'язки в закладах охорони здоров’я, освітніх, соціальних закладах, установах та організаціях 

державного, громадського і приватного секторів в мультидисциплінарному та монопрофесійному 

середовищах. Формулює пропозиції для покращення надання послуг з ерготерапії; оцінює та корегує 

ефективність проведеної реабілітаційної програми на основі об’єктивних показників та суб’єктивного 

ставлення пацієнта, визначає необхідність проведення спеціальних методів обстеження та 

тестування, визначає прогноз функціональної незалежності особи з обмеженням життєдіяльності, 

використовуючи методи поглибленого реабілітаційного обстеження та тестування, проводить 

навчально-методичну роботу з ерготерапії у якості викладача та/або клінічного керівника/методиста 

навчальних практик в межах/поза межами свого структурного підрозділу або закладу; використовує 

новітнє обладнання, сучасні методи адаптації та технологічної підтримки осіб з обмеженнями 

життєдіяльності, застосовує новітні стандартизовані методи обстеження та тестування; проводить 

навчально-методичну роботу з ерготерапії (семінари, збори, презентації) у своєму структурному 

підрозділі, або закладі. Виконує обстеження та втручання із застосуванням вузькопрофільних 

методик, проводить клінічну оцінку нових методів та теорій ерготерапії. 

Повинен знати: анатомію і фізіологію людини, основи медичної патології, біомеханіку, кінезіологію, 

моторний контроль, ергономіку, основи психології, педагогіки, соціології; особливості застосування 

заходів ерготерапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової 

та дихальної систем, при множинних порушеннях та протезуванні, у педіатрії, геронтології, психіатрії; 

методи обстеження, оцінювання та контролю в ерготерапії; стандартизовані методи оцінки 

активності та участі, напрямку та ступеня впливу контекстових факторів; теорію та методику 

застосування терапевтичних вправ та терапевтичних занять, методику здійснення заняттєвого 

аналізу; терапевтичний вплив преформованих фізичних чинників; теорію і практику 

ерготерапевтичних, корекційно-реабілітаційних заходів та процесів, психологічної допомоги, 

соціально-побутової адаптації, професійної реабілітації, соціальносередовищної реабілітації осіб усіх 

вікових категорій з обмеженнями життєдіяльності; ефективні методи, форми, прийоми 

реабілітаційної допомоги, корекційного та компенсуючого навчання і виховання; принципи 

пристосування середовища життєдіяльності пацієнта/клієнта, універсального дизайну; основи 

законодавства та нормативні документи України, міжнародні документи з питань охорони здоров’я, 

реабілітації, ерготерапії, освіти, соціального захисту, прав осіб з інвалідністю; цілі, принципи 

реабілітації дітей, дорослих та осіб літнього віку; методологію та зміст ерготерапевтичних обстежень, 

принципи командної роботи; індивідуальні психологічні особливості, вікові та нозологічні 

характеристики дітей і дорослих з обмеженнями життєдіяльності; методологічні та практичні засади 

застосування Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

(МКФ), Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ-ДП) та Міжнародної класифікації хвороб (МКХ); правила використання технічних 

засобів реабілітації та обладнання кабінетів ерготерапії та інших спеціалізованих реабілітаційних 

приміщень закладів охорони здоров’я, навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, 

спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні 

досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації та абілітації; основи управління й 

організації ерготерапевтичних та корекційно-реабілітаційних процесів в закладах охорони здоров’я, у 

масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають порушення фізичного або розумового 



розвитку; етичний кодекс ерготерапевта, етичні норми і правила організації реабілітації осіб усіх 

вікових груп з обмеженнями життєдіяльності; норми і правила ведення реабілітаційної, 

психологічної, педагогічної та статистичної документації. 

Квалiфiкацiйнi вимоги 

Ерготерапевт: вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична 

терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 

«Фізична реабілітація», або вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і 

здоров'я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація».  

 27. ФІЗИЧНИЙ ТЕРАПЕВТ 

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України 

про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають 

діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію 

реабілітаційної допомоги. Здійснює реабілітаційні заходи з метою 

припинення або зменшення болю, відновлення функцій тканин, органів, 

систем та організму в цілому, досягнення нормального рівня здоров'я, 

фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та 

самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності опорнорухового апарату, 

ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та 

професійними травмами, неврологічними, серцево-судинними, 

респіраторними та іншими захворюваннями та їх наслідками, людей літнього 

віку з віковими ускладненнями. Проводить обстеження, тестування, визначає 

функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляє рухові та інші 

порушення, прогнозує можливість їх усунення. Складає та виконує програми 

фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які 

стосуються фізичної терапії. Встановлює цілі фізичної терапії, розробляє і 

впроваджує комплекс заходів та рекомендацій, спрямованих на поліпшення 

діяльності опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, інших 

систем та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, 

витривалості м'язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або 

компенсацію порушених чи відсутніх функцій. Застосовує фізичні вправи, 

масаж, мануально-м’язові та суглобові техніки, преформовані фізичні 

чинники. Навчає самодогляду, пересуванню, самостійності у підтримці 

фізичного стану та здоров'я. Аналізує хід виконання програми фізичної 

терапії, вносить необхідні корективи, веде відповідну документацію. 

Співпрацює з лікарями фізичної та реабілітаційної медицини, 

ерготерапевтами, фахівцями освіти (спеціальної освіти), терапевтами мови та 



мовлення (логопедами), фахівцями психічного здоров’я, соціальними 

працівниками. Надає консультації у межах своєї компетенції та визначає 

необхідність звертання пацієнтів/клієнтів до інших фахівців сфери охорони 

здоров’я. Керує роботою асистентів та помічників. Здійснює професійну 

діяльність в галузі охорони здоров’я за скеруванням лікаря (в реабілітаційних 

закладах та в монопрофесійному середовищі). Консультує родичів та 

опікунів щодо виявлених порушень та можливих шляхів їх усунення, 

способів досягнення максимальної незалежності і нормального рівня 

здоров'я, залучає їх до планування і проведення програми фізичної терапії, 

надає їм необхідну консультативну допомогу. Здійснює наукову та 

адміністративну діяльність, постійно удосконалює свій професійний рівень, 

дотримується правил та норм професійної етики. Бере участь у навчальних 

програмах як викладач з фізичної терапії та/або клінічний керівник/методист 

навчальних практик. Виконує професійні обов'язки в закладах охорони 

здоров’я, освітніх, соціальних закладах, установах та організаціях 

державного, громадського і приватного секторів в мультидисциплінарному та 

монопрофесійному середовищах. Формулює пропозиції для покращення 

надання послуг з фізичної терапії; застосовує методи поглибленого 

обстеження та тестування за вибраними напрямами клінічної діяльності; 

оцінює результати поглибленого обстеження та тестування; складає, виконує 

та коригує програму фізичної терапії при складних порушеннях; застосовує 

мануальні методики фізичної терапії за вибраними напрямами клінічної 

діяльності; використовує складне реабілітаційне обладнання; діє самостійно 

за умов професійної ізоляції; надає консультативну допомогу фізичним 

терапевтам без категорії; впроваджує нові науково обґрунтовані методики, 

або клінічні протоколи фізичної терапії; провадить навчально-методичну 

роботу з фізичної терапії (семінари, збори, презентації) у своєму 

структурному підрозділі, або закладі; складає, виконує та коригує програми 

фізичної терапії при важких та тривалих порушеннях; застосовує складні 

мануальні методики фізичної терапії за одним, або декількома напрямами 

клінічної діяльності; навчає використовувати складне реабілітаційне 

обладнання; застосовує вузькопрофільні методики обстеження та втручання 

у фізичній терапії; проводить клінічну оцінку нових методів фізичної терапії; 

провадить навчально-методичну роботу з фізичної терапії в межах/поза 



межами свого структурного підрозділу або закладу; надає консультативну 

допомогу фізичним терапевтам усіх категорій. 

Повинен знати: нормальну анатомію людини; нормальну фізіологію, 

патофізіологію та фізіологію рухової активності; біохімію; кінезіологію та 

клінічну кінезіологію; основи медичної патології; моторний контроль; теорію 

та методику фізичної культури; основи психології, педагогіки, соціології, 

методи обстеження, оцінювання та контролю у фізичній терапії; теорію та 

методику застосування терапевтичних вправ; терапевтичний вплив 

преформованих фізичних чинників; мануальні методи втручання у фізичній 

терапії; методи та засоби профілактики і корекції м'язово-скелетних, 

неврологічних, кардіореспіраторних та інших порушень на підставі 

виявлених анатомічних, фізіологічних, патологічних та психосоціальних 

характеристик осіб різного віку; особливості застосування заходів фізичної 

терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, серцевосудинної, нервової та дихальної 

систем, при множинних порушеннях та 

протезуванні, у педіатрії та геронтології; дослідження у фізичній терапії; 

організацію систем охорони здоров'я, фізичного виховання, освіти та 

соціального захисту, основи національного і міжнародного законодавства в 

цих галузях; основи медичного права; основи наукових досліджень та 

науково доказових принципів, планування і виконання експериментальних 

робіт; основи організації праці, адміністрації та менеджменту в державному і 

приватному секторах; чинне законодавство та нормативні документи, що 

регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; 

норми і правила ведення фахової звітної та облікової документації; Етичний 

кодекс фізичного терапевта, права, обов’язки та відповідальність фізичного 

терапевта; організацію реабілітаційної допомоги; принципи командної 

роботи; методологічні та практичні засади застосування Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

(МКФ), Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП) та Міжнародної 

класифікації хвороб (МКХ). 

Квалiфiкацiйнi вимоги 

Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта 

(магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична 



терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта 

(спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Спеціалізація «Фізична 

терапія». Підвищення кваліфікації (згідно чинного законодавства). Наявність 

посвідчення про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з 

фізичної терапії. Стаж роботи за фахом не менше 10 років. 

Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) 

у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, 

ерготерапія» або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта (спеціаліст, магістр) у 

галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» за спеціальністю 

«Фізична реабілітація». Спеціалізація «Фізична терапія». Підвищення 

кваліфікації (згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про 

підтвердження/присвоєння першої кваліфікаційної категорії з фізичної 

терапії. Стаж роботи за фахом не менше 7 років. 

Фізичний терапевт II кваліфікаційної категорії: вища освіта 

(магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична 

терапія, ерготерапія» або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вища освіта 

(спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація». Спеціалізація «Фізична 

терапія». Підвищення кваліфікації (згідно чинного законодавства). Наявність 

посвідчення про підтвердження/присвоєння другої кваліфікаційної категорії з 

фізичної терапії. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

Фізичний терапевт: вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або вища освіта 

(магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична 

реабілітація», або вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне 

виховання, спорт і здоров'я людини» за спеціальністю «Фізична 

реабілітація». Без вимог до стажу роботи.» 

 

У розділі «ФАХІВЦІ» доповнити пунктами 54 та 55 такого змісту: 

54. АСИСТЕНТ ЕРГОТЕРАПЕВТА 



Асистент ерготерапевта: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) 

або бакалавр галузі знань «Охорона здоров’я» зі спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія» або 

«Фізична реабілітація», або «Медсестринство»; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 

спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини» напряму підготовки «Здоров’я людини» професійного спрямування «Фізична реабілітація». 

55. АСИСТЕНТ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА 

Завдання та обов'язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та 

нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та соціального 

захисту, організацію реабілітаційної допомоги. За призначенням лікаря фізичної та реабілітаційної 

медицини та/або фізичного терапевта здійснює реабілітаційні заходи з метою припинення або 

зменшення болю, відновлення функцій тканин, органів, систем та організму в цілому, досягнення 

нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та 

самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, 

ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, неврологічними, 

серцево-судинними, респіраторними та іншими захворюваннями та їх наслідками, людей літнього 

віку з віковими ускладненнями. Під керівництвом фізичного терапевта виконує програми фізичної 

терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії, 

спостерігає за ходом їх виконання, здійснює оперативний та поточний контроль, веде відповідну 

документацію. Застосовує фізичні вправи, масаж, мануально-м’язові та суглобові техніки, 

преформовані фізичні чинники, спрямовані на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату, 

нервової, серцево-судинної, інших систем та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення 

сили, витривалості м'язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсацію порушених 

чи відсутніх функцій. Вміє надавати першу допомогу. Навчає самодогляду, пересуванню, 

самостійності у підтримці фізичного стану та здоров'я. Співпрацює з лікарями фізичної та 

реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, фахівцями освіти (спеціальної 

освіти), терапевтами мови та мовлення (логопедами), фахівцями психічного здоров’я, соціальними 

працівниками. Залучає родичів та опікунів до проведення програми фізичної терапії, надає їм 

необхідну консультативну допомогу. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Бере участь у 

навчальних програмах асистентів фізичної терапії. Дотримується правил та норм професійної етики, 

медичної деонтології. Виконує професійні обов'язки в закладах охорони здоров’я, освітніх, 

соціальних закладах, установах та організаціях державного, громадського і приватного секторів. 

Повинен знати: анатомію людини; нормальну фізіологію, патофізіологію та фізіологію рухової 

активності; біохімію; кінезіологію та клінічну кінезіологію; основи медичної патології; моторний 

контроль; теорію та методику фізичної культури; основи психології, педагогіки, соціології; методи 

обстеження, оцінювання та контролю у фізичній терапії; теорію та методику застосування 

терапевтичних вправ; терапевтичний вплив преформованих фізичних чинників; мануальні методи 

втручання у фізичній терапії; методи та засоби профілактики і корекції м'язово-скелетних, 

неврологічних, кардіореспіраторних та інших порушень осіб різного віку; організацію систем охорони 

здоров'я, фізичного виховання, освіти та соціального захисту, основи національного і міжнародного 

законодавства в цих галузях; основи медичного права; чинне законодавство та нормативні 

документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; норми і 

правила ведення фахової звітної та облікової документації; права, обов’язки та відповідальність 

асистента фізичного терапевта; організацію реабілітаційної допомоги; принципи командної роботи; 

методологічні та практичні засади застосування Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ, 2001), Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП, 2007) та Міжнародної 

класифікації хвороб (МКХ-10). 

Асистент фізичного терапевта: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший 

бакалавр) або бакалавр галузі знань «Охорона здоров’я» зі спеціальностей «Фізична терапія, 

ерготерапія», або «Фізична реабілітація», або «Медсестринство»; або освітньо-кваліфікаційний рівень 



молодший спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань «Фізичне виховання, спорт і 

здоров'я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини» професійного спрямування «Фізична 

реабілітація». 

Довідник ВНЗ 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

- 58 ВНЗ 

Наказом №1328 від 10 серпня 2016 Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внесло 

зміни №5 у Національний класифікатор України ДК 003:2010, зокрема під кодом 2229.2 "інші 

професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)" внесено професійні назви 

фізичний терапевт та ерготерапевт. Тож відповідно до зазначених реформ з 2017 року кафедрою 

фізичної реабілітації НУФВСУ планується відкриття магістратури за спеціалізаціями: фізичний терапевт 

та ерготерапевт. 

« магістр» «фізична терапія» Знайдено: 26 (спеціальності за 2020 рік) 

https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1966-0-0-0/ 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Магістр / Бакалавр/ ЛО 24 / Фіксована 

Освітня програма: ерготерапія 

Термін навчання: 01.09.2020 - 30.05.2022 (з 1-го курсу) 

180. Національний університет фізичного виховання і спорту України 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Магістр / Бакалавр/ ЛО 7 / Фіксована 

Освітня програма: Фізична реабілітація 

Факультет: Медичний 

Термін навчання: 01.09.2020 - 31.12.2021 (з 1-го курсу) 

48. Херсонський державний університет 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Магістр / Бакалавр/ ЛО 35 / Фіксована 

Освітня програма: фізична реабілітація 

Факультет: Факультет управління фізичною культурою та спортом 

Термін навчання: 01.09.2020 - 16.01.2022 (з 1-го курсу) 

91. Національний університет "Запорізька політехніка" 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Магістр / Бакалавр/ ЛО 25 / Фіксована 

Освітня програма: Фізична терапія 

Факультет: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я 

Термін навчання: 01.09.2020 - 31.12.2021 (з 1-го курсу) 

9. Національний університет водного господарства та природокористування 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Магістр / Бакалавр/ ЛО 25 / Фіксована 

Освітня програма: Фізична терапія 

Факультет: Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 

Термін навчання: 01.09.2020 - 30.12.2021 (з 1-го курсу) 

56. Київський університет імені Бориса Грінченка 

1. Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) (балmin=100, 

k=1.00 ) (Іспит) 

2. Фахове випробування  (балmin=110, k=1.00 ) (ФВ) 

3. Вступний іспит (залік)  (балmin=40, k=0.00 ) (Залік) 

https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1966-0-0-0/
https://vstup.osvita.ua/r27/180/
https://vstup.osvita.ua/r22/48/
https://vstup.osvita.ua/r9/91/
https://vstup.osvita.ua/r18/9/
https://vstup.osvita.ua/r27/56/


4. Інші показники конкурсного відбору ( k=1.00 ) (КП) 

 

 

Додаток 3 

Базові компоненти обстеження та контролю стану пацієнта/клієнта фізичним терапевтом при 

порушеннях таких систем: 

1. Серцево-судинна та дихальна системи 

Симптоми, синдроми та порушення: 

 кашель 

 задишка 

 запаморочення 

 приступ ядухи 

 біль 

 включення у роботу допоміжних дихальних м’язів 

 тахікардія 

 ціаноз 

 набряк 

 аритмія 

 посилене серцебиття 

 ослаблене дихання 

 жорстке дихання, патологічне бронхіальне дихання 

 крепітація, хрипи, шум тертя плеври 

 коробковий перкуторний звук 

 тупий (притуплений) перкуторний звук 

 тимпанічний перкуторний звук 

 катаральні зміни 

 підвищення кров'яного тиску 

 зниження кров'яного тиску 

 синдром дихальної недостатності 

 синдром серцевої недостатності 

 бронхообструктивний синдром 

 загально інтоксикаційний синдром 

 бронхо-легенево-плевральний синдром 

 легеневе серце 

 накопичення повітря у плевральній порожнині 

 накопичення ексудату у плевральній порожнині 

 плевральні спайки 

 спадання легеневої тканини 

 фіброз, склероз 

 деструктивні зміни бронхів/легеневої тканини 

 гіпер- гіпотонічний криз 

 аритмії серця 

Засоби та методи обстеження у фізичній терапії: 

1. опитування 

2. спостереження 

3. антропометрія 



4. пальпація 

5. перкусія 

6. аускультація 

7. функціональні тести 

8. спірографія 

9. пневмотахометрія 

10. пікфлоуметрія 

11. пульсооксиметрія 

12. вимірювання артеріального тиску 

2. Опорно-руховий апарат 

Симптоми, синдроми та порушення: 

 біль 

 набряки 

 порушення амплітуди руху 

 зменшення м’язової сили та м’язова атрофія 

 зменшення м’язової витривалості 

 порушення рівноваги та координації 

 порушення рухових функцій (присідання, хода, хода сходами, нахил тулуба, ротація 

тулуба, хапання, відштовхування та притягування, піднімання та перенесення та інші) 

Засоби та методи обстеження у фізичній терапії: 

1. опитування 

2. спостереження 

3. антропометрія 

4. пальпація 

5. суглобова гра 

6. визначення інтенсивності та динаміки болю 

7. оцінювання активного та пасивного руху 

8. вимірювання амплітуди руху у суглобах (гоніометрія тощо) 

9. визначення м’язової сили (мануальне м’язове тестування, динамометрія тощо) 

10. визначення м’язової витривалості 

11. визначення рівноваги та координації 

12. оцінювання рухових функцій (присідання, хода, хода сходами, нахил тулуба, ротація 

тулуба, хапання, відштовхування та притягування, піднімання та перенесення та інші) 

13. оцінка стану кукси 

3. Неврологічні розлади 

Симптоми, синдроми та порушення: 

 біль 

 набряки 

 парези та плегії 

 м’язова атрофія 

 порушення м’язового тонусу 

 порушення амплітуди руху 

 порушення чутливості 

 порушення стану свідомості 

 порушення когнітивних функцій 

 порушення зорових функцій та сприйняття 

 просторово-зорові порушення 



 зменшення м’язової витривалості 

 порушення рівноваги та координації 

 порушення рухових функцій (присідання, хода, хода сходами, нахил тулуба, ротація 

тулуба, хапання, відштовхування та притягування, піднімання та перенесення та інші) 

 

Засоби та методи реабілітаційного обстеження: 

1. опитування 

2. спостереження 

3. пальпація 

4. оцінювання рухливості суглобів 

5. визначення м’язової сили 

6. визначення рівня і локалізації чутливості 

7. тестування рефлексів 

8. визначення м’язового тонусу 

9. визначення м’язової витривалості 

10. оцінювання рівноваги та координації 

11. оцінювання довільних рухових функцій 

12. тести, шкали для оцінки болю, рухових функцій та мобільності 

Базові компоненти обстеження та контролю стану пацієнта/клієнта ерготерапевтом при порушеннях 

таких систем: 

1.Серцево-судинна та дихальна системи. 

а. Оцінювання симптомів та порушень з метою визначення їх впливу на заняттєву активність 

пацієнта/клієнта: 

 біль 

 зміни у диханні (задишка, ослаблене, жорстке, патологічне бронхіальне дихання) 

 запаморочення 

 приступ ядухи 

 набряк 

 порушення ритму і провідності серця, аритмія, тахікардія 

 підвищення/зниження артеріального тиску 

 надмірні зусилляпід час виконання заняттєвої активності 

 втома 

Засоби та методи оцінювання симптомів та порушень: 

1. опитування, бесіда 

2. спостереження 

3. функціональні тести 

4. пульсооксиметрія 

5. вимірювання артеріального тиску 

6. вимірювання частоти серцевих скорочень 

б. Опитування з метою обґрунтування використання у програмі ерготерапії елементів заняттєвої 

активності, яка відповідає заняттєвим потребам та інтересам пацієнта/клієнта: 

Засоби та методи опитування: 

 Бесіда, інтерв’ю 

 Інструменти оцінки 



в. Оцінювання елементів заняттєвої активності пацієнта/клієнта під час виконання програми 

ерготерапії з позиції: 

 суб’єктивного ставлення пацієнта/клієнта до власного виконання елементів заняттєвої 

активності; 

 рівня функціональної незалежності пацієнта/клієнта; 

 якості та безпеки виконання елементів заняттєвої активності. 

Засоби та методи оцінювання елементів заняттєвої активності: 

 бесіда 

 спостереження 

 інструменти оцінки 

2. Порушення діяльності опорно-рухового апарату 

а. Оцінювання симптомів та порушень з метою визначення їх впливу на заняттєву активність 

пацієнта/клієнта: 

 біль 

 набряки 

 порушення амплітуди руху 

 зменшення м’язової сили, м’язова атрофія 

 зменшення м’язової витривалості 

 порушення функцій суглобів та кісток 

 порушення рівноваги та координації 

 порушення довільних рухових функцій 

Засоби та методи оцінювання симптомів та порушень: 

1. опитування, бесіда 

2. візуальна аналогова шкала болю 

3. огляд 

4. оцінювання рухливості суглобів 

5. визначення м’язової сили 

6. тести на визначення м’язової витривалості 

7. тести на рівновагу та координацію 

8. тести для оцінки довільних рухових функцій 

9. оцінювання стану кукси 

б. Опитування з метою обґрунтування використання у програмі ерготерапії елементів заняттєвої 

активності, яка відповідає заняттєвим потребам та інтересам пацієнта/клієнта: 

Засоби та методи опитування: 

 Бесіда, інтерв’ю 

 Інструменти оцінки 

в. Оцінювання елементів заняттєвої активності пацієнта/клієнта під час виконання програми 

ерготерапії з позиції: 

 суб’єктивного ставлення пацієнта/клієнта до власного виконання елементів заняттєвої 

активності; 

 рівня функціональної незалежності пацієнта/клієнта; 

 якості та безпеки виконання елементів заняттєвої активності. 

Засоби та методи оцінювання елементів заняттєвої активності: 



 бесіда 

 спостереження 

 інструменти оцінки 

3. Неврологічні розлади 

а. Оцінювання симптомів та порушень з метою визначення їх впливу на заняттєву активність 

пацієнта/клієнта: 

  

 набряки 

 парези та плегії 

 порушення м’язового тонусу 

 зменшення м’язової сили, м’язова атрофія 

 порушення амплітуди руху 

 порушення чутливості 

 порушення стану свідомості 

 порушення когнітивних функцій 

 порушення функцій жування і ковтання 

 порушення зорових функцій та сприйняття 

 просторово-зорові порушення 

 зменшення м’язової витривалості 

 порушення рівноваги та координації 

 порушення моторно-рефлекторних та мимовільних рухових функцій та реакцій 

 порушення довільних рухових функцій 

Засоби та методи оцінювання симптомів та порушень: 

1. опитування 

2. огляд 

3. пальпація 

4. спостереження 

5. оцінювання рухливості суглобів 

6. визначення м’язової сили 

7. визначення рівня і локалізації чутливості 

8. тестування рефлексів 

9. визначення м’язового тонусу 

10. визначення м’язової витривалості 

11. оцінювання рівноваги та координації 

12. оцінювання довільних рухових функцій 

Засоби та методи опитування: 

 Бесіда, інтерв’ю 

 Інструменти оцінки 

в. Оцінювання елементів заняттєвої активності пацієнта/клієнта під час виконання програми 

ерготерапії з позиції: 

 суб’єктивного ставлення пацієнта/клієнта до власного виконання елементів заняттєвої 

активності; 

 рівня функціональної незалежності пацієнта/клієнта; 

 якості та безпеки виконання елементів заняттєвої активності. 

Засоби та методи оцінювання елементів заняттєвої активності: 



 бесіда 

 спостереження 

 інструменти оцінки 

Додаток 4 

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

(ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ) 

Порушення діяльності серцево-судинної та дихальної систем 

Засоби та методи: 

 терапевтичні вправи 

- дихальні 

- загально-розвиваючі 

- аеробного характеру 

- на розтяг та розслаблення м’язів 

 позиціонування 

 дихальної гімнастики 

 звукової гімнастики 

 мануальні маніпуляційні втручання на грудній клітці 

 масаж 

 засоби загартування та водні процедури 

Порушення діяльності опорно-рухового апарату 

Засоби та методи: 

 терапевтичні вправи 

- на зменшення болю та набряку 

- на розвиток сили 

- на розвиток витривалості 

- на підтримку амплітуди руху 

- на гнучкість 

- на мобілізацію суглобів (суглобова гра) 

- на рівновагу 

- на координацію 

 тренування рухових навичок та умінь (функціональне тренування: переміщення у ліжку, 

навички сидіння, переміщення поза межі ліжка, вставання, стояння, хода, користування 

допоміжними засобами для ходи та візком, користування протезами, самообслуговування та 

самодогляд) 

 позиціонування 

 масаж 

 постізометрична релаксація 

 преформовані фізичні чинники: 

- тепло 

- холод 

- водні процедури 

- преформована електрична енергія 

Неврологічні розлади 

Засоби та методи: 

 терапевтичні вправи 



- з опором (сила та витривалість) 

- на підтримку амплітуди руху 

- на розвиток/ відновлення гнучкості (розтяг/стретчинг) 

- на розвиток/ відновлення рівноваги 

- на розвиток/ відновлення координації 

- на розвиток/ відновлення дрібної моторики 

 тренування рухових навичок та умінь (функціональне тренування: переміщення у ліжку, 

навички сидіння, переміщення поза межі ліжка, вставання, стояння, хода, користування 

допоміжними засобами для ходи та візком, користування ортезами, самообслуговування та 

самодогляд) 

 позиціонування 

 дихальні вправи 

 мануальні маніпуляції на грудній клітці 

 масаж 

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ 

1. Використання підготовчих методів і засобів: 

 Використання преформованих фізичних чинників 

- тепло 

- холод 

- преформована електрична енергія 

 Позиціонування 

 Мобілізація суглобів 

 Сенсорна стимуляція 

 Методики фасилітації та інгібіції 

 Підбір адаптивних та технічних засобів реабілітації (в т.ч. ортезів та протезів) 

2. Терапевтичні вправи і терапевтичні заняття з метою відновлення або розвитку функцій організму: 

 функцій м’язів та суглобів (сили, витривалості, амплітуди руху, мобільності суглобів) 

 функцій мимовільних рухових реакцій 

 довільних рухових функцій (координацію великої та дрібної моторики, зорово-рухову, 

двосторонню координацію, праксис) 

 моторики і координації органів ротової порожнини 

 розумових функцій (специфічних та глобальних) 

 сенсорних функцій (зорового сприйняття, вестибулярної, пропріоцептивної функції, сенсорної 

інтеграції) 

3. Терапевтичні вправи і терапевтичні заняття з метою розвитку виконавчих умінь та навичок: 

 рухових умінь та навичок (стабілізувати тулуб, дотягуватися, хапати, маніпулювати, піднімати, 

переміщувати предмети тощо) 

 процесуальних умінь та навичок (ініціювати, підтримувати увагу, планувати та дотримуватися 

плану дії, організовувати, пристосовуватися тощо) 

 умінь та навичок соціальної взаємодії (вступати в контакт, проявляти емоції, уточнювати, 

відповідати тощо) 

4. Терапевтичне використання заняттєвої активності: 

 Виконання компонентів заняттєвої активності (окремих занять, завдань та дій), визначених на 

основі заняттєвого аналізу. 

 Модифікація та адаптація способів виконання заняттєвої активності (окремих занять, завдань та 

дій). 

 Організація виконання заняттєвої активності у наступних сферах: 

- активність повсякденного життя (ADLs) 



- інструментальна активність повсякденного життя (ІАDLs) 

- відпочинок і сон 

- освіта 

- робота 

- гра 

- дозвілля 

- соціальна участь 

5. Адаптація інструментів діяльності та середовища життєдіяльності пацієнта/клієнта. 

6. Навчання та консультування пацієнтів/клієнтів та членів їх родин. 

7. Проведення ерготерапевтичного втручання у групі. 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА 

ЕРГОТЕРАПІЇ 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 227 – Фізична терапія, ерготерапія 

Спеціалізація 227.1 – Фізична терапія 

Спеціалізація 227.2 – Ерготерапія 

освітньо-професійну програму «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціальністю «Фізична терапія» в 

межах реалізації проекту Еразмус+ https://erasmusplus.org.ua/ 
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