Спеціальність 227 «Фізична реабілітація»
Кваліфікація, що присвоюється:
Фахівець з фізичної реабілітації. Викладач фізичної реабілітації
Рівень кваліфікації:
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Наявність диплома бакалавра чи спеціаліста. Вступні випробування. Зарахування за
конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Програма передбачає забезпечення якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів в
галузі охорони здоров’я на основі поєднання передових інноваційних технологій з науковопрактичною діяльністю. Програма спрямована на розвиток у студентів особистісних якостей,
які сприяють творчій та інноваційній діяльності в галузі фізичної реабілітації для
задоволення потреб людей з відхиленнями в стані здоров’я, відновлення втрачених чи
порушених внаслідок хвороби або травми функцій шяхом засвоєння ними засобів і методів
фізичної реабілітації (комплекси вправ з лікувальнї фізичної культури,
масаж,
загартовування, фізіотерапевтичні процедури), що стимулюють відновлення організму.
Завданням програми є: формування у магістранта загальнокультурних і професійних
компетентностей відповідно до профільного напрямку, що дає можливість йому стати
спеціалістом в обраній галузі наукових досліджень; розвинути такі якості, як уміння
планувати і проводити експериментальні дослідження з наступним опрацюванням та
узагальненням отриманих результатів за обраною магістерською програмою; формування
навичок критичного аналізу і творчої уяви, які дають змогу виконати магістерську наукову
роботу.
Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі нормативного блоку
– 48 кредитів, варіативного – 42 кредити.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області:
 Основний зміст усіх понять сучасної філософсько-освітньої діяльності.
 Сутність, принципи, зміст, форми і методи організації педагогічної діяльності; наукові
основи дидактики.
 Уявлення про систему наукового знання з фізичної реабілітації, про її структуру, про
необхідний комплекс наук: природничі, психолого-педагогічні, соціально-гуманітарні та
про специфіку кожної групи наукового знання.
 Знання про проблематику розробки концептуальних уявлень щодо тенденцій розвитку
фізичної реабілітації як складової медичної реабілітації, її перспективних функцій і форм
в сучасному світі.
 Знання про сучасний стан та тенденції розвитку фізичної реабілітації.
 Основні аспекти вдосконалення вітчизняної системи фізичної реабілітації, в тому числі: її
цільових установок, програмно-нормативних засад, комплексу використовуваних засобів
і методів, форм побудови та організації занять.
 Фундаментальні поняття інформаційно-комунікаційних технологій освіти.
 Класифікацію педагогічних програмних засобів.
 Види науково-дослідної роботи, методику виконання наукових робіт.
 Основні методи наукових досліджень, що використовуються в галузі охорони здоров’я
за спеціальністю фізична реабілітація.
 Сучасний стан та тенденції розвитку фізичної ренабілітації; основні поняття теорії та
методики підготовки студентів.



Систему права інтелектуальної власності.
2. Практичні уміння і навички
 Володіння однією з іноземних мов як засобом ділового спілкування.
 Володіння сучасними методами пошуку наукової інформації, систематизації,
класифікації навчально-методичної та наукової інформації.
 Уміння аналізувати стан досліджуваної проблеми, основні напрямки, здобутки в
досліджуваній галузі, ступінь вивченості окремих аспектів теми, основні проблемні і
дискусійні питання, прогнозувати перспективні напрями їх подальшого вивчення.
 Уміння визначати та обрунтовувати проблему і тематику наукових досліджень,
формулювати гіпотезу, мету, об’єкт, предмет та завдання дослідження, складати план
та обгрунтовувати методологічні основи дослідження в залежності від поставлених
завдань.
 Здатність застосовувати на практиці уміння і навички в організації дослідницьких робіт,
проявляти ініціативу, управляти колективом і брати на себе відповідальність.
 Здатність планувати і проводити педагогічний експеримент.
 Уміння самостійно вивчати нові методи дослідження, використовувати сучасні
інформаційні технології й інтерпретації отриманих результаті досліджень, професійно
експлуатувати сучасне обладнання і прилади у відповідності до профілю магістерської
програми.
 Володіння сучасними технологіями наукових досліджень у сфері фізичної реабілітації.
 Володіння навичками наукового мислення, знаннями про методи ведення і способи
оформлення результатів наукових досліджень.
 Уміння підготувати до друку наукову статтю, методичні рекомендації.
 Знання особливостей організації навчально-виховного процесу у вузі, а також сучасних
освітніх технологій, які використовуються у вищій школі на даному етапі розвитку
системи освіти.
 Застосовувати в реальній практичній діяльності фундаментальні поняття
інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
 Уміння вирішувати задачі максимально можливого усунення обмежень життєдіяльності,
зумовлених хворобою чи травмою; самостійно розробляти програми фізичної
реабілітації, комплекси фізичних вправ, добирати фізичні засоби впливу на організм
людини в процесі реабілітаційних заходів, перевіряти їх ефективність і вносити
корективи у їх зміст.
 Володіння відповідним рівнем знань комплексних заходів з попередження
прогресування основного чи супутнього захворювань, обумовлених основним дефектом
організму людини.
 Уміння інтерпретувати результати власних досліджень, впроваджувати їх у практику
фізичної реабілітації, приймати практичні рішення щодо оптимального застосування
набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків у ВНЗ.
Професійні профілі випускників:
Типовими видами діяльності є виховна, реабілітаційна, комперсаторна, профілактична,
науково-дослідницька,
організаційно-управлінська.
Магістр
фізичної
реабілітації
підготовлений до роботи у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах.
Магістр може займати такі посади:
 інструктор з трудової адаптації;
 інструктор з трудової терапії;
 масажист;
- масажист спортивний;
 фахівець з фізичної реабілітації;
 асистент, викладач фізичної реабілітації у вузах III і IV рівнів акредитації.
Доступ до подальшого навчання:

Магістр може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю “Фізична реабілітація”.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Стобальна шкала оцінювання з
переведенням у національну шкалу та шкалу ЄКТС.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена кваліфікаційна
магістерська робота.
Форма навчання:
Денна
Директор програми:
Доктор медичних наук, професор Флюнт І. С.

