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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

STRUCTURE AND CONTENT OF PHYSIOTHERAPY SPECIALISTS’ 

TRAINING AT THE UNIVERSITIES OF GREAT BRITAIN 

 

Досліджено питання професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації 

у Великій Британії. Визначено особливості вищої професійної освіти майбутніх 

фізичних реабілітологів. Проведено аналіз структури рівнів та змісту освітніх 

програм професійної кваліфікації фахівців з фізичної реабілітації в університетах 

Великої Британії. Наголошено на важливості та необхідності використання 

позитивного зарубіжного досвіду у підготовці фахівців з фізичної реабілітації. 

Ключові слова: фахівець з фізичної реабілітації, професійна підготовка, 

структура рівнів професійної кваліфікації, модулі, кредити, університети Великої 

Британії. 
 

Исследован вопрос профессиональной подготовки специалистов физической 

реабилитации в Великобритании. Обозначены особенности высшего 

профессионального образования будущих физических реабилитологов. Проведен 

анализ структуры уровней и содержания образовательных программ 

профессиональной квалификации специалистов физической реабилитации в 

университетах Великобритании. Подчеркнута важность и необходимость 

использования позитивного зарубежного опыта при подготовке специалистов 

физической реабилитации. 

Ключевые слова: специалист физической реабилитации, профессиональная 

подготовка, структура уровней профессиональной квалификации, модули, 

кредиты, университеты Великобритании.  
 

The issue of physiotherapy specialists’ training in Great Britain has been 

investigated. Peculiarities of higher professional education of future physical 

rehabilitation specialists have been determined. The structure of levels and content of 

physical rehabilitation specialists’ professional qualification curricula at the 

universities of Great Britain have been analyzed. The importance and necessity of 

positive foreign experience usage in the process of physical rehabilitation specialists’ 

training has been stressed. 

Key words: specialist of physiotherapy, professional training, structure of 

professional qualification levels, modules, credits, universities of Great Britain. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна практика фізкультурно-

оздоровчої діяльності в Україні продукує нові вимоги до відповідних фахівців. 

Здатність виконувати роботу фахово і в новому форматі вимагає від осіб певної 

кваліфікації. Останнім часом на ринку праці все частіше з’являються нові види 

професій, що зумовлено новими можливостями в умовах інформаційного 

суспільства, а також новими викликами перед фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною діяльністю в сфері зміцнення здоров’я людей та зростання запитів 

населення щодо відповідності цієї діяльності європейським та світовим 

стандартам. Збереження та зміцнення здоров’я людини як однієї з найвищих 

цінностей та пріоритетного напряму державної політики визначили потребу у 

підготовці фахівців за напрямом «Фізичне виховання і спорт» зі спеціальності 

«Фізична реабілітація». 

Як зазначає О. В. Карпухіна: «Фізична реабілітація суттєво відрізняється 

від інших спеціальностей вищої професійної освіти. Специфіка діяльності в 

галузі фізичної реабілітації полягає в тому, що спектр установ де може працювати 

такий фахівець, досить широкий – всі типи і види освітніх установ, установи 

охорони здоров’я, соціального захисту, громадські організації інвалідів тощо. Це 

є визначальним фактором з організації та формування змісту професійної 

підготовки студентів. Майбутній фахівець з фізичної реабілітації повинен бути 

добре орієнтований у професійній сфері, бачити перспективи її подальшого 

розвитку і вдосконалення» [2, c.65–69]. 

Для реалізації позитивних тенденцій у підготовці фахівців з фізичної 

реабілітації необхідне вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців, яке 

потребує об’єктивного аналізу здобутків освітніх систем зарубіжних країн та їх 

адаптації до національних потреб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі аналізу наукової і 

педагогічної літератури з проблематики дослідження з’ясовано, що зарубіжний 

досвід підготовки фахівців з фізичної реабілітації вивчали А. М. Герцик (підготовка 

бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді) та А. М. Кавакзе Ризик (підготовка 

фахівців з фізичної реабілітації в Йорданії). Слід зазначити, що досвід підготовки 

фахівців у зарубіжних країнах у сфері фізичної культури вивчається не так 

масштабно. Дослідження, які стосуються професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичного виховання та спорту у світі проводили Т. Ю. Осадча, 

Є. Н. Приступа, Л. П. Сущенко, І. Х. Турчик та ін. Враховуючи той факт, що 

підготовка фахівців з фізичної реабілітації в Україні є порівняно новим напрямом 

у професійній підготовці, актуальність проблеми полягає в відсутності у 

вітчизняній літературі системних досліджень особливостей професійної підготовки 

фахівців з фізичної реабілітації у високорозвинутих країнах та можливість 

творчого використання досвіду Великої Британії в підготовці фахівців з фізичної 

реабілітації. 
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Формулювання мети статті. Зважаючи на те, що підготовка фахівців з 

фізичної реабілітації у світовому досвіді досконало не вивчена, метою статі є 

дослідження особливостей структури та змісту підготовки фахівців з фізичної 

реабілітації в університетах Великої Британії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для аналізу досвіду підготовки 

фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії необхідно вивчити 

особливості професійної підготовки фахівців у галузі фізичної терапії. Термін 

«Фізична реабілітація» відповідає міжнародному терміну «Physical therapy» (or 

Physiotherapy). Світова конфедерація фізичної терапії (World Confederation for 

Physical Therapy) 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.  

Відомо, що держава має вирішальний вплив на освіту та політику в галузі 

охорони здоров’я. Британське суспільство є одним із найрозвинутіших серед 

країн світу щодо забезпечення відповідних умов для повернення до активного 

життя людей з обмеженими фізичними можливостями, проведення соціальних, 

юридичних, медичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, що сприяють їх 

адаптації до оточуючого середовища. Враховуючи потреби суспільства у великій 

кількості фахівців для реабілітаційної роботи з дітьми, дорослими, розумово 

відсталими, з дефектами органів слуху, зору, опорно-рухового апарату, інвалідів 

у візках, професія спеціаліста з фізичної реабілітації у Великій Британії 

користується великим попитом. Реабілітація зайняла важливе місце серед 

провідних медико-соціальних напрямів, розроблюваних у всьому світі. Наукові 

дослідження впливу засобів реабілітації на людей з обмеженими фізичними 

можливостями та вадами здоров’я показали, що правильно обрана реабілітаційна 

програма може повернути до активного життя 50 % важкохворих [4, с. 26–28]. 

З’ясовано, що на відміну від України, де підготовка фахівців з фізичної 

реабілітації здійснюється у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю, 

університетах фізичної культури та спорту та на факультетах фізичної культури 

та спорту, у Великій Британії фахівців з фізичної реабілітації готують університети 

різних видів. Хоча офіційних розбіжностей між ними немає, їх поділяють на: 

державні університети (State University), приватні університети (Private 

University), коледжі державні (State Colledges of Further and Higher Education), 

коледжі приватні (Private Colledges of Further and Higher Education) [3, с. 171–174].  

Британські учні, які закінчили середню школу і планують отримати вищу 

освіту, проходять двохрічні програми підготовки до вступу в університети. Такі 

програми називаються A-levels. Наявність програм A-levels відрізняє британську 

систему освіти від української, і часто іноземні студенти, приїжджаючи на 

навчання в Велику Британію, розпочинають свою освіту саме з програм A-levels. 

На A-levels студент сам обирає предмети для вивчення, керуючись вимогами 

вищого навчального закладу, в який він планує вступити. Після закінчення навчання 
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на A-levels студент складає іспит з 3–4 предметів, які одночасно є вступними до 

університету. Британські коледжі, що пропонують програми A-levels, називають 

«sixth-form» – коледжі 6-го року навчання.  

Слід відмітити, що у Великій Британії існує два види програм підготовки 

до вступу в університет (Foundation): Foundation для іноземних студентів (підготовка 

до вступу в університет на програми першої вищої освіти за один рік) та 

Foundation, що дозволяє поєднувати навчання з роботою. Такі програми 

розробляються сумісно британськими вищими навчальними закладами та 

працедавцями, і готують фахівців, які одразу після навчання отримують місце 

працевлаштування [5]. 

Форми і способи отримання професійних кваліфікацій в Великій Британії 

різноманітні. Студенти можуть поєднувати професійну діяльність та навчання, 

отримуючи досвід та навички. Найбільш популярною програмою у галузі 

фізична реабілітація є освітня програма за спеціальністю «Соціальна робота».  

Проведений аналіз структури рівнів професійної кваліфікації фахівців з 

фізичної реабілітації у Великій Британії виявив, що вона охоплює такі ступені, а 

саме: перший – ступінь бакалавра BSc Hons in Physiotherapy, другий – ступінь 

магістра MSc Hons in Physiotherapy, вищий – ступінь доктора PhD (Doctor of 

Philosophy).  

У процесі дослідження виявлено, що підготовка фахівців з фізичної 

реабілітації здійснюється більш, ніж у 30 університетах Великої Британії. Перелік 

британських університетів, які охоплюють програми фізичної реабілітації, 

узгоджується UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) – організацією, 

що відповідає за подачу заяв на вивчення більш, ніж 40 000 курсів вищої освіти 

Великої Британії, які затверджені Спілкою фізіотерапевтів (The Chartered Society 

of Physiotherapy) та Радою фахівців у сфері здоров’я (The Health Professionals 

Council). До таких університетів відносять: університет імені Роберта Гордона 

(Robert Gordon Univercity), Бірмінгемський університет (Univercity of Birmingham), 

Брадфордський університет (Univercity of Bradford), Манчестерський університет 

(University of Manchester), Нотінгемський університет (University of Nottingham), 

університет Східної Англії (University of East Anglia), Ліверпульський університет 

(University of Liverpool), університет Західної Англії (Univercity of the West of 

Engand) та ін. [7]. 

Зокрема, навчальний план для здобуття ступеня бакалавра з фізичної 

реабілітації (BSc in Physiotherapy) в університеті Західної Англії (University of the 

West of Engand) на факультеті (Departament of Allied Health Professionals) охоплює 

навчальний матеріал і вивчається протягом трьох років. За цей період студенти 

повинні опрацювати дисципліни фундаментального циклу, циклу професійно-

орієнтованих дисциплін та пройти практичний курс навчання в кінці кожного 

року. Курс фізіотерапії динамічний, прогрес у навчанні досягається шляхом, в 

якому компоненти курсу взаємопов’язані і взаємозалежні. Структура відображає 
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важливість терапії як дисципліни, але також шукає підтвердження з боку інших 

професій. Програма першого рівня (року навчання) спрямована на формування 

навичок професійної комунікації, вивчаються соціальні науки, клінічні науки, 

студенти проходять п’ятитижневу фізіотерапевтичну практику. Другий і третій 

рівні складаються з альтернативних періодів в рамках університету та клінічного 

середовища. Упродовж останнього року навчання студенти мають можливість 

для написання власного дослідницького проекту. Повний курс підготовки 

бакалаврів з фізичної терапії в університеті Західної Англії включає такі 

дисципліни: один рік навчання – Principles of Exercise and Physical Activity (Фізична 

підготовка і загальні принципи тренувань); Essentials of Cardiovascular Respiratory 

Physiotherapy (Сутність фізіотерапії кардіоваскулярної та респіраторної систем); 

Essentials of Neurological Physiotherapy (Сутність фізіотерапії нервової системи); 

Essentials of Musculoskeletal Physiotherapy (Сутність фізіотерапії скелетно-м’язової 

системи); Applied Kinesiology (Прикладна кінезіологія); другий рік навчання – 

Health and Well-being (Здоров’я та його вплив на загальний стан людини); Cardio 

Respiratory Management and Rehabilitation (Контроль при захворюваннях 

кардіореспіраторної системи та реабілітація); Musculoskeletal Management and 

Rehabilitation (Контроль при захворюваннях опірно-рухового апарату та реабілітація); 

Neurological Management and Rehabilitation (Контроль при неврологічних 

захворюваннях та реабілітація); Interprofessional Collaboration (Професійні 

взаємозв’язки і співробітництво); третій рік навчання – Physiotherapy Placement 5 

(Практичний курс фізіотерапії); Complex Conditions in Multi-settings (Складні 

умови діяльності в багато комплексних системах); Contemporary Physiotherapy 

Practice (Сучасна фізіотерапевтична практика); Interprofessional/Inter-agency 

Collaboration (Внутрішні професійні взаємозв’язки і співробітництво); Research 

Studies for Physical Therapies (Наукове дослідження у сфері фізичної терапії) [6]. 

Академічні досягнення студентів оцінюються за допомогою кредитної 

системи університетів Великобританії – CATS (Credit Accumulation and Transfer 

Scheme). Шкала, яка базується на 120 кредитних одиницях за кожен академічний 

рік стаціонарного навчання, є еквівалентною 40 годинам навчання на тиждень і 

широко використовується в університетах Великобританії. CATS також сумісна з 

Європейською системою заліку кредитів – ECTS (European Community Course 

Credit Transfer Scheme), яка використовує шкалу 60 кредитних одиниць за кожен 

академічний рік навчання. Ступінь, який потребує більш як три роки навчання, за 

кожен додатковий академічний рік охоплює 120 додаткових кредитних одиниць. 

За цією системою програма навчання студента для присвоєння ступеня або 

одержання диплома розподіляється на окремі блоки (модулі), кожен з яких є 

елементом напряму підготовки. Кредити складаються з обов’язкових (65 %) та 

необов’язкових або вибіркових (35 %) дисциплін, які є частиною кожної програми. 

Наприклад, два роки навчання в магістратурі Бірмінгемського університету 

складають такі обов’язкові модулі: Advancing Physiotherapy Practice (20 credits) – 
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Нові технології в фізіотерапевтичній практиці; Clinical Education 1 (10 credits) – 

Клінічна освіта 1;  

Clinical Education 2 (10 credits) – Клінічна освіта 2; Clinical Education 3 

(10 credits) – Клінічна освіта 3; Clinical Education 4 (20 credits) – Клінічна освіта 4; 

Clinical Education 5 (20 credits) – Клінічна освіта 5; Clinical Education 6 (20 credits) – 

Клінічна освіта 6; Contexts of Physiotherapy Practice (20 credits) – Сутність 

фізіотерапевтичної практики; Developing Evidence Based Cardiorespiratory Practice 

(20 credits) – Теоретичні розробки на основі кардіореспіраторної практики; Developing 

Evidence Based Neurological Practice (20 credits) – Теоретичні розробки на основі 

неврологічної практики; Developing Evidence Based Neuromusculoskeletal Practice 

1 (20 credits) – Теоретичні розробки на основі неврологічної та скелетно-м’язової 

практики 1; Developing Evidence Based Neuromusculoskeletal Practice 2 (20 credits) – 

Теоретичні розробки на основі неврологічної та скелетно-м’язової практики 2; 

Project (60 credits) – Дослідницький проект [8]. 

Висновки результатів дослідження. Вивчення британського досвіду підготовки 

фахівців з фізичної реабілітації дає можливість констатувати, що сучасна професійна 

освіта й навчання в британських вищих навчальних закладах вважаються однією 

з провідних у світі. Структура і зміст підготовки фахівців з фізичної реабілітації 

в університетах Великої Британії є логічною і доцільною. Вона базується на 

постійному поєднанні теорії з практичною підготовкою, якій надається особливого 

значення. Це забезпечує стабільний розвиток професійної підготовки таких 

фахівців. Досконале вивчення британського досвіду необхідне для реалізації 

прогресивних ідей у підготовці фахівців з фізичної реабілітації в університетах 

України та адаптації здобутків освітньої системи Великої Британії у підготовці 

професійних кадрів для національних потреб. 

Перспективи подальших розвідок. Зважаючи на актуальність та важливість 

надбань теорії та практики Великої Британії з підготовки фахівців з фізичної 

реабілітації, вважаємо за доцільне здійснювати подальші розвідки щодо 

можливостей впровадження кращих здобутків досвіду британських університетів 

з урахуванням українського освітнього простору. 
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