Переваги навчання у нашому Університеті:
› сучасні навчальні аудиторії та лабораторії;
› можливість користуватися сучасною спортивно-тренувальною
базою Університету і навчатися разом із «зірками» спорту;
› можливість поєднувати навчання з роботою за фахом;
› участь студентів у міжнародних конкурсах та бізнес-проєктах
із можливістю отримання грантів та першого робочого місця;
› участь у наукових гуртках, конференціях, конкурсах наукових робіт;
› сприяння працевлаштуванню випускників;
› диплом державного та міжнародного зразка;
› можливість продовжувати навчання в магістратурі
й аспірантурі Університету;
› цікаве дозвілля і студентське життя.

Контактна інформація
Факультет фізичної терапії та ерготерапії
м. Львів, вул. Костюшка, 11, к. 118, тел.: (032)255-32-18, е-mail: healt@ldufk.edu.ua
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
м. Львів, вул. Черемшини 17, к.107, тел.: (032)261-19-37, е-mail: fr@ldufk.edu.ua
Сторінки у соцмережах:

www.facebook.com/kafedraFTiE

www.instagram.com/pt_lsupc

Приймальна комісія
м. Львів, вул. Костюшка, 11, тел.: (032)255-32-06, (063)47-07-391
е-mail: pk@ldufk.edu.ua
https://www.ldufk.edu.ua/index.php/abiturijentu.html

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»,

за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Модернізована освітня програма розроблена відповідно до
найкращих світових стандартів Всесвітньої конфедерації
фізичних терапевтів (WCPT), стандарту вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Освітня програма передбачає практико-орієнтоване та студентоцентроване спрямування навчального процесу.

Конкурентні переваги навчання
за освітньою програмою:
› підготовка кваліфікованих бакалаврів із фізичної терапії та ерготерапії
з можливісю працевлаштування в Україні та за кордоном;
› оволодіння компетентностями, згідно з новими стандартами
освіти бакалавра фізичної терапії, ерготерапії;
› сучасне реабілітаційне обладнання отримане
в рамках проєкту Еразмус+ REHAB;
› висококваліфікований професорськовикладацький склад та фахівці-практики;

Практика та стажування:
› 1000 год клінічної практики у 17 найбільших лікувальних
установах і реабілітаційних центрах м. Львова й області;
› клінічна практика з ФТ у разі порушень діяльності
серцево-судинної і дихальної систем;
› клінічна практика з ФТ у разі травм
і захворювань нервової системи;
› клінічна практика з фізичної терапії у разі порушень
діяльності опорно-рухового апарату.

› стажування за програмою академічної
мобільності в університетах-партнерах.

Можливості працевлаштування
після завершення навчання:

Обравши нас, ви вивчатимете

› фізичний терапевт;

› основи практичної діяльності у ФТтаЕТ;

› ерготерапевт;

› терапевтичні вправи;

› масажист.

› методику і техніку класичного та лікувального масажу;
› технічні засоби у ФТ та ЕТ;
› обстеження, методи оцінювання та контролю у разі
порушень діяльності ДС і ССС, ОРА, НС;
› клінічний реабілітаційний менеджмент у разі
порушень діяльності ОРА, ДС і ССС, НС тощо.

