
НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»: 

  227.  ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ 

 
До уваги абітурієнтів! Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» належить до галузі знань 

«Охорона здоров’я», але вступ на перший курс у цьому календарному році НЕ обмежується 

кількістю балів за сертифікатами ЗНО, як на інші медичні спеціальності. 

 

Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»  надзвичайно затребувана у роботодавців 130-ти 

країн Європи та світу. 

Діяльність фізичних терапевтів та ерготерапевтів є основою сучасної моделі надання 

реабілітаційних послуг для різних верств населення. 

Фахівці, які успішно завершують навчання в СумДУ, отримують дипломи фізичних 

терапевтів та ерготерапевтів. Їх сфера професійної діяльності – відновлення порушених рухових 

функцій пацієнтів внаслідок перенесених захворювань або травм природніми засобами (фізичні 

вправи, масаж, природні фактори тощо). Фізичні терапевти та ерготерапевти працюють у 

мультидисциплінарних командах, реалізують сучасні реабілітаційні методики, допомагають пацієнту 

повернутися до активного життя. 

Освітні програми цієї спеціальності у СумДУ орієнтовані на міжнародні стандарти освіти у 

галузі «Охорона здоров’я»  та адаптовані до практичної діяльності фізіотерапевтів та ерготерапевтів 

найбільш розвинутих країн світу. Професійні навчальні дисципліни викладаються на базі власної 

Університетської клініки, а також на клінічних базах Медичного інституту СумДУ. Для навчання 

студентів використовуються матеріально-технічна база кафедри фізичної реабілітації та спортивної 

медицини, а також медична база Університетської клініки, до складу яких входять відділення 

терапіїї, оздоровчо-реабілітаційний аквацентр, зали механотерапії, кінезіотерапії, лікувальної 

фізичної культури, кабінети СПА-технологій та масажу тощо. Усі кабінети укомплектованими 

сучасним медичним та  спеціальним обладнанням. Професорсько-викладацький склад і медичний 

персонал володіє сучасними реабілітаційними методиками та постійно вдосконалює свій досвід на 

міжнародних тренінгах та програмах стажування. Студенти спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» з першого курсу залучаються до професійної діяльності у лікувально-профілактичних 

закладах. 

Виробнича практика проходить у провідних реабілітаційних закладах України. За умови 

володіння англійською мовою, студенти беруть участь у програмах академічної мобільності з 

подальшим навчанням і проходженням практики у країнах Європи. Можливість вивчити або 

вдосконалити англійську мову у студентів є під час навчання в університеті. 

Випускники цієї спеціальності за власним вибором можуть бути працевлаштовані в 

лікувально-профілактичних, санаторно-курортних, фізкультурно-оздоровчих, соціальних та освітніх 

закладах і установах або розпочати приватну реабілітаційну практику.  

 

 


