
Сфера професійної діяльності фізичного терапевта в Україні

«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського наро-
ду за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus 
у рамках угоди про співпрацю № 7200AA18CA00032, що фінансується від 28 верес-
ня 2018 року, і реалізується JSI Research & Training Institute за угодою № PP-EI-001 
з UCP Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Української Асоціації фізичної 
терапії і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду США».
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Сфера професійної діяльності, це ключовий ресурс для професії, 
оскільки вона описує те, що постачальник послуг в охороні здоров’я 
має право виконувати згідно своєї освіти, досвіду та продемонстрова-
ним рівнем навичок.

Сфера професійної діяльності фізичного терапевта в Україні (далі — 
сфера діяльності) визначає якими ключовими компетенціями по-
винен володіти випускник магістерської програми підготовки 
фізичного терапевта, для того щоб про-
вадити компетентну, безпечну та ефек-
тивну діяльність.

Ці компетенції включають етичні принципи 
та науково доказову практичну діяльність, 
яка підтримується участю у безперервно-
му професійному розвитку. Якщо особа 
успішно завершила акредитовану освіт-
ню програму початкового рівня підготовки 
фізичного терапевта та набула мінімальні 
компетенції, вона може використовувати 
назву професії фізичний терапевт.

Сфера діяльності була розроблена 
членами Української Асоціації фізич-
ної терапії у співпраці з міжнародним 
консультантом. Вона включає у себе ін-
формацію від світової професійної асоціації — Світова Фізіотерапія  
(World Physiotherapy (WP), яка формально називається Світова 
Конфедерація Фізичної Терапії (World Confederation for Physical 
Therapists (WCPT) та країн Нова Зеландія та Австралія де є урегу-
льована професія.

Структура сфери діяльності включає у себе комплекс ролей та ключо-
ві професійні компетенції, які є загальними для багатьох професій в 
охороні здоров’я на міжнародному рівні. Ролі підкріплені ключовими 
професійними компетенціями, які перетинаються та охоплюють усі 
основні характеристики. (рис. 1).

Сферу діяльності можна використати для різних цілей:
• вона надає можливість розробити, оцінити та описати зміст освіт-

ніх програм початкового рівня професійної підготовки фізичного
терапевта;

• вона ясно формулює характерні професійні риси та здібності, які
повинні продемонструвати фізичні терапевти;

• вона надає загальні керівні принципи формулювання чітких резуль-
татів професійної діяльності фізичного терапевта.

Рис. 1. Ключові ролі фізичного терапевта
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Сфера діяльності передбачає різноманітність і гнучкість при формуван-
ні власної кар’єри та стимулює застосувати інновації згідно прийнятих 
ролей. Вона може бути використана для внутрішньої оцінки якості на-
даваних послуг, що дозволить отримати зрозумілий результат діяль-
ності для кожної ролі.

Сфера діяльності також може інформувати фізичних терапевтів, 
студентів, менеджерів, постачальників послуг та інших осіб, що на-

дають послуги у сфері охорони здоров’я, 
які професійні якості та навички здобули 
фізичні терапевти для початку своєї про-
фесійної діяльності.

З повним текстом документу можна оз-
найомитись на сайті УАФТ за посиланням 
https://physrehab.org.ua/wp-content/
uploads/2020/09/
PT_Scope_of_Practice_in_Ukraine_2020.pdf

Однією з ключових подій Світової Фізіо-
терапії, є щорічне проведення у верес-
ні Всесвітнього дня фізичної терапії. 
8   вересня це день, коли у 1951 році була 
заснована Світова Фізіотерапія, і це день, 
коли фізичні терапевти пропагують свою 
професію щоб:

• продемонструвати, яку важливу роль відіграє ця професія для під-
тримки здоров’я та благополуччя людей в усьому світі;

• підвищити престиж своєї професії;
• провести кампанії від імені представників професії та пацієнтів се-

ред урядових та політичних осіб.

Цей день знаменує єдність та солідарність фізіотерапевтичного спів-
товариства в усьому світі. 

Це можливість визнати роботу, яку виконують фізичні терапевти для 
своїх пацієнтів та громади передаючи повідомлення громадськості та 
політикам.

Цьогорічна кампанія до Всесвітнього дня фізичної терапії 2020 зо-
середжена навколо реабілітації після COVID-19 та ролі фізичних тера-
певтів у лікуванні, менеджменті та телемедицині для людей, які були 
уражені COVID-19. Детальнішу інформацію та матеріали можна знайти 
за посиланням https://physrehab.org.ua/uk/news/08-09-2020/




