Код і назва спеціальності (напряму): 227 «Фізична реабілітація»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 22 «Охорона здоровʼя»
Кваліфікація: бакалавр з фізичної реабілітації
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист випускної
кваліфікаційної роботи бакалавра.
Програмні результати навчання: вирішувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем із застосуванням
положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психологічних, педагогічних наук
в умовах комплексності та невизначеності, здатності до аналізу та синтезу; дотримання етичних
та юридичних норм, які стосуються галузей охорони здоров’я, фізичної культури, психологічної
допомоги та соціального захисту; визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з
іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу; застосовувати методи ефективного
спілкування та принципи організаційного управління; працювати з фаховою інформацією;
здійснювати особистий професійний розвиток, впроваджувати знання у практичну діяльність та
відповідати за результати професійної діяльності; використовувати інформаційно-комунікаційні
технологій у фізичній реабілітації; пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації,
принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я; аналізувати будову, нормальний та
індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції; розуміти та пояснювати
патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної реабілітації; розуміти та
пояснювати медичні, психологічні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою
фізичної реабілітації; провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та
практикуючого фахівця; збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування,
огляд та документувати їх результати; забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів
функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; проводити оперативний, поточний
та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та
документувати отримані результати; ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації;
провадити професійну діяльність відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та
традицій населення України; знаходити шляхи постійного покращення якості реабілітаційних
послуг.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 227 «Фізична реабілітація»
може може працювати за такими первинними професіями: фахівець з фізичної реабілітації,
інструктор із санітарної освіти, масажист, масажист спортивний, асистент вчителя з корекційної
освіти, асистент вчителя-реабілітолога, асистент вихователя соціального по роботі з дітьмиінвалідами, асистент педагога-валеолога, інструктор-методист з виробничої гімнастики.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 227 «Фізична реабілітація»
може продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в галузях 22
«Охорона здоровʼя», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 23 «Соціальна робота».
Випускна кафедра: кафедра здоровʼя людини та фізичного виховання.
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: кандидат наук з фізичного виховання, доцент
Дрожжин В.Ю., zavadski65@mail.ru; тел. 0509860066

