
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

БАКАЛАВРАТ 
 

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Спеціалізації  

Кваліфікація Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії 

Термін навчання На основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців 
На основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, 

бакалавра – 2 роки 10 місяців 

Дисципліни Фізіологія рухової активності, Фізична терапія, ерготерапія при 

захворюваннях  внутрішніх органів, Фізична терапія, 

ерготерапія при порушеннях опорно-рухового апарату, Фізична 

терапія, ерготерапія при захворюваннях серцево-судинної та 

дихальної систем, Фізична терапія, ерготерапія  при 

захворюваннях нервової системиФізична терапія, ерготерапія в 

педіатрії, Вступ до ерготерапії, Психологічні аспекти в роботі 

фізичного терапевта, ерготерапевта, Адаптивні технології та 

допоміжні засоби, Методи досліджень у лікарському контролі, 

діагностика імоніторинг стану здоров’я, Мультидисциплінарна 

команда, Кінезіологія, Паралімпійський рух. 

Бази практики Центр ранньої соціальної реабілітації комунального закладу 

вищої освіти «Хортицької національної навчально-

реабілітаційної академії» Запорізької обласної ради; комунальна 

установа «Нікопольський медичний спеціалізований центр 

медико-соціальної реабілітації дітей» Дніпропетровської 

обласної ради; комунальна установа «Запорізька обласна 

клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Центр сучасної кінезітерапії 

«Медкорд» комунальна установа «Запорізький обласний 

спеціалізований будинок дитини «Сонечко» 

Перспективи 
працевлаштування 

асистент фізичного терапевта; асистент ерготерапевта; 

масажист; масажист спортивний. 

Перелік ЗНО Для вступу за регіональним 

замовленням (бюджет) 

Для вступу за кошти фізичних, 

юридичних осіб (контракт) 

1. Українська мова та 

література. 

2. Біологія або хімія. 

3. Фізика або математика. 

1. Українська мова та 

література. 

2. Історія України. 

3. Біологія або математика.  



Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  

МАГІСТРАТУРА 

Спеціальність  227 Фізична терапія, ерготерапія 

Кваліфікація Магістр фізичної терапії; фізичний терапевт 

Термін навчання 1 рік 5 місяців 

Дисципліни Фізична терапія та ерготерапія (загальний курс), Фізична 

терапія в ортопедії та травматології, Нейрореабілітація, 

Фізична терапія при соматичних захворюваннях, Фізична 

терапія дітей та підлітків, Сучасні адаптивні засоби у ерго- та 

фізичній терапії, Основи нейропсихології та спіч-терапії, 

Основи дефектології (за нозологіями), Основи іппотерапії, 

Сучасні оздоровчі системи, Культура спілкування фізичного 

терапевта 
Бази практики Навчально-реабілітаційний центр комунального вищого 

навчального закладу «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; 

Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» 

Запорізької обласної ради; Запорізький регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»; 

Комунальний заклад «Нікопольський медичний 

спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей» 

Дніпропетровської обласної ради 

Перспективи 

працевлаштування 

Лікувальні та лікувально-профілактичні заклади; 

загальноосвітні вищі навчальні заклади та спеціальні заклади; 

заклади соціального захисту населення; реабілітаційні центри 

та служби; спортивні команди вищої ліги; заклади системи 

«Інваспорт» (робота зі спортсменами з особливими 

потребами) 

Перелік вступних 

випробувань 

Для споріднених 

спеціальностей 

Для неспоріднених 

спеціальностей: 

1. Фахове випроб. з теорії та 

практики фізичної 

реабілітації.  

2. Іноземна мова (Англійська 

мова; Німецька мова; 

Французька мова). 

1. Фахове випроб. з теорії та 

практики фізичної реабілітації.  

2. Іноземна мова (Англійська 

мова; Німецька мова; 

Французька мова). 

3. Додаткове вступне 

випробування з основ анатомії 

та фізіології людини. 

 


