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Категорії членства у  
ГО «Українська Асоціація фізичної терапії» 

 
УВАГА! З 1 січня 2020 року буде змінено порядок присвоєння 

категорії членства та їх назви. 
 
Внесені зміни: 

1. Категорія А (Повноправне членство) перейменовується на: категорія А -
фізичні терапевти. 

2. У категорії А скасовується визначення року закінчення закладу вищої 
освіти. Усі під-категорії у категорії А - А1, А2, А3, А4, А5 об’єднуються в 
одну категорію А – фізичні терапевти. 

3. Змінено вимоги до кандидатів на категорію А - фізичні терапевти 
(детальніше дивитись таблицю нижче). 

4. Категорія B (пільгове членство) перейменовується на: категорія В – 
студенти. 

5. У категорії В скасовуються під-категорії В1 (Фахівці з фізичної реабілітації/ 
фізичні терапевти, які перебувають у соціальній відпустці) та В2 (Фахівці з 
фізичної реабілітації/фізичні терапевти з фінансовою неспроможністю), а 
підкатегорії В3а та В3b об’єднуються в одну категорію B - студенти. 

6. Змінено вимоги до кандидатів на категорію B - студенти (детальніше 
дивитись таблицю нижче). 

7. Категорія С (Асоційоване членство) перейменовується на: категорія С –
асистенти фізичного терапевта. 

8. У категорії С усі під-категорії - С1а (Фізичні терапевти/ фізіотерапевти з 
базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають в межах 
України), С1b (Фізичні терапевти/ фізіотерапевти з базовою освітою 
отриманою за кордоном, які перебувають за межами України), С2 
(Фахівці з фізичної реабілітації/ фізичні терапевти, без належної 
кваліфікації) та С3 (Студенти заочної форми навчання) об’єднуються в 
одну категорію С - асистенти фізичного терапевта. 

9. Змінено вимоги до кандидатів на категорію С – асистенти фізичного 
терапевта (детальніше дивитись таблицю нижче). 

10. Категорія D (Партнерське членство) перейменовується на: категорія D – 
партнери. 

11. Категорія Е (Почесне членство) перейменовується на: категорія Е – 
почесні члени. 

12. Категорія F (Членство на пенсії) перейменовується на: категорія F – 
пенсіонери. 
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Усі зазначені зміни вступають у силу 1 січня 2020 року. Усі члени Асоціації 
будуть автоматично переведені у відповідні категорії у 2020 році, зокрема 
члени категорій А1, А2, А3, А4, А5 будуть переведені у категорію А – фізичні 
терапевти, члени категорії В3а та В3b у категорію В – студенти. Члени Асоціації 
категорії яких були скасовані, зокрема члени категорій B1, В2, С1а, C1b, С2, та 
С3 будуть переведені у інші, відповідні категорії згідно документів про освітню 
кваліфікацію, які були подані при вступі до Асоціації. 

Перегляд присвоєної категорії членства в Асоціації здійснюється один раз у 
рік, у період листопада поточного року, у цей же період члени Асоціації 
зобов'язані підтвердити своє членство на наступний період. Категорія членства 
присвоюється згідно освітньої кваліфікації. Рішення про присвоєння категорії 
членства приймає Правління Асоціації згідно поданих заявником документів.  

Під час внесення даних у Реєстр, Асоціація використовує дані, які особисто 
подаються членами Асоціації. Якщо член Асоціації має намір змінити свої дані, 
просимо надсилати додаткову інформацію на нашу пошту rehabl@ukr.net 
Правління Асоціації залишає за собою право зобов’язати члена Асоціації надати 
додаткові чи підтверджуючі документи особистості та/ або професійної 
кваліфікації. 

Категорія А - фізичні терапевти 
Категорія Опис Кандидати Членський 

внесок 
A Фахівці з фізичної 

реабілітації/фізичні 
терапевти 

Повна вища освіта (магістр) у 
галузі знань «Охорона здоров’я» 
за спеціальністю «Фізична 
терапія, ерготерапія» або вища 
освіта (магістр) у галузі знань 
«Охорона здоров’я» за 
спеціальністю «Фізична 
реабілітація», або вища освіта 
(спеціаліст, магістр) у галузі знань 
«Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» за 
спеціальністю «Фізична 
реабілітація». 

Повний 
100% 

 
Права членів категорії А: 

• одержувати інформацію про діяльність Асоціації; 
• одержувати доступ закритих розділів та ресурсів Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації; 
• брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту 

проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації; 
• бути обраним у делегати; 
• брати участь у голосуванні на Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог 

Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції); 
• згідно критеріїв кандидатів на посади бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної 

комісії; 
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• бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії по 
освіті, тощо); 

• брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією; 
• вносити пропозиції у керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
• оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації; 
• отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері; 
• мати вищий пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, 

які організовуються Асоціацією; 
• вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви. 

 
Категорія B - студенти 

Категорія Опис Кандидати Членський 
внесок 

B Студенти Навчання у закладі вищої освіти 
денної форми навчання на 
здобуття ступеня бакалавр чи 
магістр у галузі знань «Охорона 
здоров’я» з спеціальностей 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
або «Фізична реабілітація», або 
здобуття ступеня бакалавр галузі 
знань «Фізичне виховання, спорт і 
здоров'я людини» напряму 
підготовки «Здоров’я людини» 
професійного спрямування 
«Фізична реабілітація». 

Без плати 

 
Права членів категорії B: 

• одержувати інформацію про діяльність Асоціації; 
• одержувати доступ закритих розділів та ресурсів Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації; 
• брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог 

Регламенту проведення Загальних Зборів (Конференції) Асоціації; 
• брати участь у голосуванні на Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до 

вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції); 
• на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) 

створених Асоціацією; 
• вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
• оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації; 
• отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері; 
• мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, 

які організовуються Асоціацією 
• за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію; 
• вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви. 
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Категорія С – асистенти фізичного терапевта 
Категорія Опис Кандидати Членський 

внесок 
C Асистенти фізичного 

терапевта 
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
бакалавр галузі знань «Охорона 
здоров’я» зі спеціальностей 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
або «Фізична реабілітація», або 
«Медсестринство»; або освітньо-
кваліфікаційний бакалавр галузі 
знань «Фізичне виховання, спорт і 
здоров'я людини» напряму 
підготовки «Здоров’я людини» 
професійного   спрямування 
«Фізична реабілітація». 

100% від 
повного 

 
Права членів категорії С: 

• одержувати інформацію про діяльність Асоціації; 
• одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації 
• на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації; 
• брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог 

Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) 

створених Асоціацією; 
• вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
• отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері; 
• мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, 

які організовуються Асоціацією; 
• за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію; 
• вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви. 

 
Категорія D - партнери 

Категорія Опис Кандидати Членський 
внесок 

D Фахівці без кваліфікації 
фахівець з фізичної 
реабілітації/ фізичний 
терапевт 

Будь яка професійна кваліфікація 
крім фахівець з фізичної 
реабілітації/ фізичний терапевт/ 
фізіотерапевт. 

100% від 
повного 

 
Права членів категорії D: 

• одержувати інформацію про діяльність Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) 

створених Асоціацією; 
• вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
• мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, 

які організовуються Асоціацією; 
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• вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви. 
 

Категорія E - почесні члени 
Категорія Опис Кандидати Членський 

внесок 
E Почесні фахівці з фізичної 

реабілітації/ фізичні 
терапевти 

Визначаються за рішенням 
Правління Асоціації особи, які 
зробили значний внесок у 
розвиток Асоціації, та професії 
фізичної терапії в Україні та/або 
мали членство у Асоціації 25 та 
більше років. 

Без плати 

 
Права членів категорії E: 

• одержувати інформацію про діяльність Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації; 
• брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог 

Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації; 
• брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією; 
• вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
• оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації; 
• отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері; 
• мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, 

які організовуються Асоціацією. 
 

Категорія F - пенсіонери 
Категорія Опис категорії Кандидати Членський 

внесок 
F Фахівці з фізичної 

реабілітації/фізичні 
терапевти на пенсії 

Фахівців з фізичної 
реабілітації/ фізичні 
терапевти, які отримують 
пенсію згідно законодавства 
України.  
Пенсійний вік згідно 
законодавства України. 

Без плати 

 
Права членів категорії F 

• одержувати інформацію про діяльність Асоціації; 
• на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації; 
• брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог 

Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації; 
• брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією; 
• вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
• оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації; 
• отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері; 
• мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, 

які організовуються Асоціацією. 


