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Реформування системи вищої освіти в Україні, 
вдосконалення нормативної бази, запровадження 
нового переліку галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів ви-
щої освіти, призвели до створення спеціальності 
227 «Фізична терапія, ерготерапія». Разом з тим, 
стандарт вищої освіти за першим (бакалаврським) 
рівнем зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ер-
готерапія» не враховує вираженої специфіки ді-
яльності у сфері фізичної культури і спорту. Своєю 
чергою, фрагментом теоретичного змісту предмет-
ної області спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт» є основи спортивної медицини, а стандар-
том вищої освіти за першим (бакалаврським) рів-
нем з цієї спеціальності передбачено формування 
компетентності щодо надання долікарської медич-
ної допомоги при невідкладних станах та патоло-
гічних процесах в організмі людини.

Мета дослідження полягала в характеристиці 
структури та змісту освітньо-професійної програ-
ми «Фізична реабілітація» за першим (бакалавр-
ським) рівнем із спеціальності 017 «Фізична куль-
тура і спорт» Львівського державного університету 
фізичної культури імені Івана Боберського. В робо-
ті використовувалися наступні методи досліджен-
ня: системний підхід, методи аналізу та синтезу, 
документальний метод, методи наукової індукції 
та дедукції. 

Показано, що освітньо-професійна програ-
ма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»  
(фізична реабілітація) спрямована на формування 
фахових компетентностей, що інтегрують знання 
медично-реабілітаційного та спортивного харак-
теру.

Встановлено, що освітньо-професійна про-
грама першого (бакалаврського) рівня вищої осві-
ти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 
(фізична реабілітація) у Львівському державному 
університеті фізичної культури імені Івана Бобер-
ського з нормативним терміном підготовки бака-
лавра за денною формою навчання – 4 роки, ста-
новить на базі повної загальної середньої освіти з 

терміном навчання 11 років – 240 кредитів ЄКТС, 
а на базі повної загальної середньої освіти з тер-
міном навчання 12 років – 180-240 кредитів ЄКТС, 
відповідно до стандарту вищої освіти України. За-
пропоновано номенклатуру спеціальних (фахових, 
предметних) компетентностей бакалавра за освіт-
ньо-професійною програмою «Фізична реабіліта-
ція» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Ключові слова: освітньо-професійна програ-
ма, фізична культура і спорт, фізична реабілітація.

Вступ. Еволюційний розвиток освітніх та нау-
кових спеціальностей та актуальні суспільні викли-
ки [1, 2, 3, 4, 5] призвели до створення спеціальнос-
ті 227 «Фізична терапія, ерготерапія», об’єктами 
вивчення та діяльності якої є рухові функції та ак-
тивність людини, їх порушення та корекція з метою 
відновлення повноцінної життєдіяльності відповід-
но до бажань і потреб людини в умовах довкілля; 
а цілями навчання – підготовка фахівців, здатних 
вирішувати складні спеціалізовані задачі та прак-
тичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій 
органів та систем, зокрема, опорно-рухового апа-
рату, нервової, серцево-судинної та дихальної сис-
тем із застосуванням положень, теорій та методів 
медико-біологічних, соціальних, психолого-педаго-
гічних наук [6]. Разом з тим, стандарт вищої освіти 
за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальнос-
ті 227 «Фізична терапія, ерготерапія», цілком при-
родньо, не враховує вираженої специфіки діяль-
ності у сфері фізичної культури і спорту. 

Аналіз науково-методичної та спеціальної лі-
тератури свідчить, що окремі аспекти підготовки 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у за-
кладах вищої освіти стали предметом наукових 
пошуків фахівців, зокрема Н. О. Бєлікової [7], 
В. В. Клапчука [4], С. Ю. Кобелєва [8], О. Б. Ла-
зарєвої [9], Ю. О. Лянного, [10], Є. Н. Приступи, 
А. С. Вовканича [1] та ін. Зокрема, питаннями про-
фесійної підготовки фахівців з фізичної реабіліта-
ції зі спортсменами займалися О. В. Базильчук [11] 
та М. Я. Романишин [12].
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Своєю чергою, фрагментом теоретичного 
змісту предметної області спеціальності 017 «Фі-
зична культура і спорт» є основи спортивної ме-
дицини, а стандартом вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем з цієї спеціальності перед-
бачено формування компетентності щодо надання 
долікарської медичної допомоги при невідкладних 
станах та патологічних процесах в організмі люди-
ни [13]. Отже, заклад вищої освіти може, а на нашу 
думку, зобов’язаний в межах свого права на визна-
чення освітньої траєкторії студента, надати мож-
ливості набуття ширшого кола компетентностей 
щодо специфіки реабілітаційних заходів у фізичній 
культурі і, особливо, спорті. 

Мета дослідження – характеристика структу-
ри та змісту освітньо-професійної програми «Фі-
зична реабілітація» за першим (бакалаврським) 
рівнем зі спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт» Львівського державного університету фі-
зичної культури імені Івана Боберського.

Матеріал та методи дослідження: системний 
підхід, методи аналізу та синтезу, документальний 
метод, методи наукової індукції та дедукції. 

Результати дослідження. Реформування 
системи вищої освіти в Україні, вдосконалення 
нормативної бази, запровадження нового переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка здобувачів вищої освіти, вимагає 
розробки освітніх програм та навчальних планів 
на основі переходу до студентоцентрового компе-
тентісного підходу в навчанні, згідно з сучасними 
вимогами щодо конкурентоспроможності випус-
кників, відповідності їх підготовленості потребам 
ринку праці. Ця вимога (у складовій предметної 
області фізичної реабілітації в межах підготовки 
здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» зі спе-
ціальності 017 «Фізична культура і спорт») була 
вперше реалізованою незалежно один від одного 
в освітньо-професійних програмах Національного 
університету фізичного виховання і спорту Украї-
ни, та Тернопільського національного педагогічно-
го університету імені Володимира Гнатюка і набула 
розвитку в освітньо-професійній програмі «Фізич-
на реабілітація» Львівського державного універси-
тету фізичної культури імені Івана Боберського.

Освітньо-професійними програмами Львів-
ського державного університету фізичної культури 
імені Івана Боберського першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» реалізовано компетентнісний 
підхід до проєктування вищої освіти шляхом спів-
ставлення зовнішніх цілей вищої освіти зі змістом 
навчальних дисциплін, виробничих практик та ін-
дивідуальних завдань здобувачів вищої освіти, що 
є актуальним для абітурієнтів, здобувачів вищої 

освіти, викладачів, роботодавців та інших стейк-
холдерів.

Вимоги, які передбачені відповідно до посад, 
що може обіймати випускник Львівського держав-
ного університету фізичної культури рівня вищої 
освіти «бакалавр» зі спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» за освітньо-професійною про-
грамою «Фізична реабілітація», а також вимоги 
до його властивостей і якостей як соціальної осо-
бистості подаються у вигляді переліку компетент-
ностей, спрямованих на здійснення певних типів 
діяльності та вирішення проблем і завдань профе-
сійної діяльності.

Окрім професійних компетентностей, форму-
вання яких передбачено стандартом вищої освіти 
за першим (бакалаврським) рівнем, галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка, із спеціальності 017 «Фізич-
на культура і спорт», затвердженого та введеного 
в дію наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24.04.2019 р. № 567 [13], освітньо-професійна 
програма «Фізична реабілітація» першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» передбачає формуван-
ня таких спеціальних компетентностей, спрямова-
них на здійснення певних типів діяльності та ви-
рішення проблем і завдань професійної діяльності 
(табл. 1). 

Отже, освітньо-професійна програма «Фізич-
на реабілітація» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 017 «Фізична куль-
тура і спорт» у Львівському державному універ-
ситеті фізичної культури імені Івана Боберського 
з нормативним терміном підготовки бакалавра за 
денною формою навчання – 4 роки, становить на 
базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 11 років – 240 кредитів ЄКТС, а на базі 
повної загальної середньої освіти з терміном на-
вчання 12 років – 180-240 кредитів ЄКТС, відповід-
но до стандарту вищої освіти України.

Загальна структура навчання за освітньо-про-
фесійною програмою включає всі види навчальної 
діяльності бакалавра (лекції, семінарські, практич-
ні та лабораторні заняття, практику, індивідуальні 
завдання, курсові проекти, самостійну роботу сту-
дентів, контрольні заходи).

Освітньо-професійна програма складається 
з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, 
природничо-наукової, загально-професійної та 
професійно-практичної спрямованості, які в свою 
чергу розподілені на нормативні дисципліни та 
дисципліни вільного вибору студента. Варіативна 
складова освітньо-професійної програми стано-
вить 25% (60 кредитів ЄКТС). 

Природньо, освітньо-професійна програма 
включає цикли дисциплін загальної та професійної 
підготовки. Дисципліни циклу загальної підготовки 
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Таблиця 1 – Спеціальні (фахові, предметні) компетентності бакалавра за освітньо-професійною програмою 
«Фізична реабілітація» зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 

СК 1
Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних видів робіт основ медичних 
знань, надавати долікарську допомогу особам під час виникнення у них невідкладних станів та па-
тологічних процесів в організмі.

СК 2
Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову 
тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до 
фізичних навантажень різної спрямованості. 

СК 3 Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з тео-
рії і методики фізичного виховання.

СК 4 Здатність застосовувати систему знань із загальної теорії і методики спортивної підготовки.

СК 5 Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних теоретичних положень та технологій оздо-
ровчо-рекреаційної рухової активності.

СК 6 Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з 
теорії та методики фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

СК 7 Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з іс-
торичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту.

СК 8 Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості.

СК 9 Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів людини, а також формувати 
мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості.

СК 10
Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання із 
загальної теорії здоров’я та здатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення 
здорового способу життя.

СК 11 Здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне управління окремими суб’єктами 
сфери фізичної культури і спорту. 

СК 12 Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у сфері фізичної культури і спорту.
СК 13 Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.
СК 14 Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

СК 15 Здатність здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез, 
моделювання фізичних вправ та керування рухами людини.

СК 16 Здатність пропагувати значення соціальних практик спорту (олімпійського, професійного та неолім-
пійського) у формуванні гуманістичних цінностей демократичного суспільства.

СК 17 Здатність організовувати та проводити масові фізкультурно-спортивні заходи, спортивні змагання з 
виду спорту. 

СК 18 Здатність організовувати та проводити навчально-тренувальний процес з обраного виду спорту.
СК 19 Здатність проводити відбір до занять спортом.
СК 20 Здатність здійснювати контроль у сфері фізичної культури та спорту.

СК 21 Здатність набувати досвід та практично його реалізовувати у професійній діяльності у сфері фізич-
ної культури та спорту.

СК 22 Здатність здійснювати самопідготовку і самовдосконалення у сфері фізичної культури та спорту.

СК 23 Здатність забезпечувати тренувальний процес та організовувати спортивні заходи з найбільш по-
пулярних видів спорту та видів рухової активності.

СК 24 Здатність вести документацію планування, обліку та звітності у сфері фізичної культури та спорту.
СК 25 Здатність здійснювати проєктну діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

формують базову підготовленість бакалавра, дис-
ципліни циклу професійної підготовки формують 
фахові компетентності та забезпечують бакалавру 
професійну кваліфікацію. Цикли за переліком та 
обсягом дисциплін стандартизовано за спеціаль-
ністю відповідно до галузевих вимог, регіональних 
потреб та запитів роботодавців. 

Враховуючи специфіку діяльності у сфері фі-
зичної культури і спорту, в освітньо-професійну 
програму першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт» (фізична реабілітація) було додано наступ-
ні навчальні дисципліни: основи медичних знань, 
спортивна медицина, основи здорового способу 
життя, основи фізичної реабілітації, фізична ре-
абілітація при захворюванні внутрішніх органів, 
фізична реабілітація при захворюванні опорно-ру-
хового апарату, фізична реабілітація в неврології, 
фізична реабілітація в спорті, спортивний масаж, 
масаж реабілітаційний, методи обстеження та 
основи лікарського контролю, фізіотерапія, фізич-
на реабілітація спортсменів з інвалідністю.
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Набуття рівня вищої освіти «бакалавр» зі спе-
ціальності 017 «Фізична культура і спорт» (фізична 
реабілітація) забезпечується педагогічною (5 кре-
дитів ЄКТС), тренерською (7 кредитів ЄКТС) та 
організаційною (3 кредити ЄКТС) практиками, а 
також реабілітаційною практикою в центрах спор-
тивної медицини та реабілітації (7 кредитів ЄКТС).

Державна атестація випускників університе-
ту здійснюється Державною екзаменаційною ко-
місією після завершення навчання і повного ви-
конання навчального плану на основі результатів 
успішності за весь період навчання і передбачає 
встановлення фактичної відповідності рівня їх про-
фесійної підготовки вимогам освітньо-професійної 
програми у вигляді оцінювання рівня професійних 
знань, умінь та навичок випускників, передбаче-
них освітньо-професійною програмою з викорис-
танням загальнодержавних методів комплексної 
діагностики: публічний захист кваліфікаційної (ба-
калаврської) роботи та/або комплексний держав-
ний екзамен з кількох дисциплін в обсязі діючих 
навчальних програм. Вимоги до структури, змісту 
й оформлення кваліфікаційної (бакалаврської) ро-
боти встановлюється Львівським державним уні-
верситетом фізичної культури імені Івана Бобер-
ського. Електронна версія кваліфікаційної роботи 
має розміщуватися на сайті підрозділу вищого 
навчального закладу (не пізніше, ніж за тиждень 
до публічного захисту) та передаватися до репози-
тарію. Також здійснюється перевірка щодо відсут-
ності текстових запозичень згідно з процедурою, 
визначеною Положеннями про організацію освіт-
нього процесу та про дотримання академічної до-
брочесності науково-педагогічними працівниками, 
аспірантами та здобувачами вищої освіти Львів-
ського державного університету фізичної культури 
імені Івана Боберського [14, 15]. 

Система освіти та професійної підготовки фа-
хівців рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеціаль-

ності 017 «Фізична культура і спорт» (фізична ре-
абілітація) повинна забезпечувати рівень їх освіти 
та професійної підготовки, що відповідає вимогам 
до акредитації спеціальності, встановленим спеці-
ально уповноваженим центральним органом вико-
навчої влади в галузі освіти і науки.

Львівський державний університет фізичної 
культури несе відповідальність за якість підготовки 
фахівців рівня вищої освіти «бакалавр» зі спеці-
альності 017 «Фізична культура і спорт» (фізична 
реабілітація).

Висновки
1. Сучасні суспільні виклики вимагають розроб-

ки актуальних освітньо-професійних програм 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2. Освітньо-професійні програми «Фізична реабі-
літація» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура 
і спорт» спрямована на формування фахових 
компетентностей, що інтегрують знання ме-
дично-реабілітаційного та спортивного харак-
теру.

3. Освітньо-професійні програми «Фізична реабі-
літація» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура 
і спорт» вперше послідовно запроваджено в 
освітньому процесі Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України та 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка і на-
були розвитку в освітньо-професійній програмі 
«Фізична реабілітація» Львівського державно-
го університету фізичної культури імені Івана 
Боберського.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язано з конкретизацією методичного апарату 
освітньо-професійної програми «Фізична реабілі-
тація» першого (бакалаврського) рівня вищої осві-
ти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 
у Львівському державному університеті фізичної 
культури імені Івана Боберського.
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УДК 378:615.825:796.01
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» В ПОДГОТОВКЕ СОИСКАТЕЛЕЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО (БАКАЛАВРСКОГО) УРОВНЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 017 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
ВО ЛЬВОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИМЕНИ ИВАНА БОБЕРСКОГО
Приступа Е. Н., Музыка Ф. В., Брискин Ю. А., 
Будзын В. Р., Жарская Н. В.
Резюме. Реформирование системы высшего образования в Украине, совершенствования норма-

тивной базы, внедрение нового перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляет-
ся подготовка соискателей высшего образования, привели к созданию специальности 227 «Физическая 
терапия, эрготерапия». Вместе с тем, стандарт первого (бакалаврского) уровня высшего образования 
по специальности 227 «Физическая терапия, эрготерапия» не учитывает выраженной специфики де-
ятельности в сфере физической культуры и спорта. В свою очередь, фрагментом теоретического со-
держания предметной области специальности 017 «Физическая культура и спорт» являются основы 
спортивной медицины, а стандартом первого (бакалаврского) уровня высшего образования по этой 
специальности предусмотрено формирование компетентности по оказанию доврачебной медицинской 
помощи при неотложных состояниях и патологических процессах в организме человека.

Цель исследования заключалась в характеристике структуры и содержания образовательно-про-
фессиональной программы «Физическая реабилитация» первого (бакалаврского) уровня высшего об-
разования по специальности 017 «Физическая культура и спорт» Львовского государственного универ-
ситета физической культуры имени Ивана Боберского. В работе использовались следующие методы 
исследования системный подход, методы анализа и синтеза, документальный метод, методы научной 
индукции и дедукции.

Установлено, что образовательно-профессиональная программа первого (бакалаврского) уров-
ня высшего образования по специальности 017 «Физическая культура и спорт» (физическая реаби-
литация) во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберско-
го с нормативным сроком подготовки бакалавра по дневной форме обучения – 4 года, составляет на 
базе полного общего среднего образования со сроком обучения 11 лет – 240 кредитов ЕКТС, а на 
базе полного общего среднего образования со сроком обучения 12 лет – 180-240 кредитов ЕКТС, в 
соответствии со стандартом высшего образования Украины. Предложена номенклатура специальных 
(профессиональных, предметных) компетентностей бакалавра по образовательно-профессиональной 
программе «Физическая реабилитация» специальности 017 «Физическая культура и спорт».

Ключевые слова: образовательно-профессиональная программа, физическая культура и спорт, 
физическая реабилитация.

UDC 378:615.825:796.01
Specification of Educational and Professional Program “Physical Rehabilitation” 
in the training of higher education applicants at the first (bachelor’s) level 
in the specialty 017 Physical Culture and Sport at Lviv State University 
of Physical Culture named after Ivan Boberskyi
Prystupa E. N., Muzyka F. V., Briskin Yu. A., 
Budzyn V. R., Zharska N. V.
Abstract. Reforming of the higher education system in Ukraine, improving the regulatory framework, 

the introduction of a new list of competence areas and specialties aimed to training of future specialists, led 
to the creation of specialty 227 “Physical Therapy, Occupational Therapy”. However, the standard of higher 
education at the first (bachelors) level in the specialty 227 “Physical Therapy, Occupational Therapy” does not 
take into account the specifics of activities in the field of physical culture and sports. In turn, a fragment of the 
theoretical content of the subject area of specialty 017 “Physical Culture and Sports” is the basics of sports 
medicine, and the standard of higher education at the first (bachelor’s) level in this specialty provides for the 
formation of competence in an individual’s emergency care and body’s pathological processes.

The purpose of the study was to create the specification of structure and content of the educational and 
professional program “Physical Rehabilitation” at the first (bachelor’s) level in the specialty 017 Physical Cul-
ture and Sport at Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi. 
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Material and methods. The following research methods, system approach, methods of analysis and syn-
thesis, documentary method, methods of scientific induction and deduction were used in the work.

Results and discussion. It is shown that the educational-professional program of the first (bachelor’s) level 
of higher education in the specialty 017 “Physical Culture and Sport” (physical rehabilitation) is aimed at the 
formation of professional competencies that integrate knowledge of medical rehabilitation and sports.

It is established that the educational and professional program of the first (bachelor’s) level of higher 
education in the specialty 017 “Physical Culture and Sport” (physical rehabilitation) at Lviv State University 
of Physical Culture named after Ivan Boberskyi with the standard 4-year term of bachelor’s degree, is on the 
basis of complete general secondary education with 11-year study term has 240 ECTS credits and on the basis 
of complete general secondary education with a 12 years term of study – 180-240 ECTS credits, in accordance 
with the standard of higher education in Ukraine. 

Conclusion. Taking into account the above-mentioned peculiarities, we offered the nomenclature of special 
(professional, subject) competencies of the bachelor according to the educational-professional program 
“Physical rehabilitation” of the specialty 017 “Physical culture and sport”.

Keywords: educational-professional program, physical culture and sport physical rehabilitation.
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