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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 
 
“Підтримка Європейською комісією випуску цієї публікації не означає схвалення її змісту, 
який відображає лише думки авторів,і Комісія не несе відповідальності за будь-яке 
використання інформації, що міститься тут.” 
 
Ця біла книга розроблена в рамках проекту CBHE Erasmus+ “Ukrothe – розробка 
програми ерготерапії в Україні”. 
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Проєкт Еразмус+ UKROTHE має на меті збільшити знання про ерготерапію, які 

будуть перекладені на оновлену бакалаврську програму для асистентів ерготерапії та  

додаткові магістерські програми. Три українські вищі навчальні інституції інтенсивно 

співпрацюватимуть з іншими європейськими країнами. На першому етапі цього 

проєкту була проведена оцінка потреб для того, щоб переконатися, що нова навчальна 

програма також враховує конкретні потреби країни. 180 студентів заповнили анкети 

і 40 зацікавлених сторін було опитано. Ці результати виявили три аспекти, які 

потрібно враховувати при розробці та впровадженні навчальної програми: (а) потреба 

в освіті, яка орієнтована на практику; (б) потреба у підвищенні обізнаності та обміні 

інформацією з ерготерапії в Україні; (в) можливість розширити поточну фізичну 

спрямованість, яка все ще інспірується медичною моделлю для реабілітації. 
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1. Вступ 
 

Хоча Україна здобула незалежність від Радянського Союзу у 1991 році, 

національна організація української системи охорони здоров’я та реабілітації виникла 

ще у Радянські часи і з того часу на неї в основному впливала медична модель 

(Романюк та Семігіна, 2018). Ця медична модель вважає хворобу чи інвалідність 

„проблемою” людини, яку потрібно лікувати за допомогою медицини. Люди з 

інвалідністю розглядаються лише, як пасивні реципієнти лікування, яке бажано 

призначати лікарям (Ґудлі, 2016). Тому реабілітація в Україні переважно складається з 

пасивних заходів, таких як масаж, бальнеотерапія або ароматерапія, які проводяться у 

санаторіях чи здравницях (Голик та Сивак,2016). 

Однак протягом останніх десятиліть інші європейські країни відмовились від 

цієї медичної моделі, щоб організувати свої програми охорони здоров’я та реабілітації. 

Натомість вони прийняли біопсихосоціальну модель, яка є міжнародно-визнаною 

концептуальною базою охорони здоров’я та інвалідності Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ, 2002). Цей біопсихосоціальний дискурс розглядає 

інвалідність не лише як медичний стан, але й як динамічну взаємодію між цим 

медичним станом, факторами середовища та особистими факторами (Ґудлі, 2016). Цей 

ширший підхід передбачає зміщення фокусу реабілітації на збереження якості життя 

людей шляхом підвищення ефективності щоденних занять та соціальної участі 

(Макдуґалл, Райт та Розенбаум, 2010). 

Як було зазначено вище, визначення інвалідності та способи мислення про 

реабілітацію в Україні не збігаються з міжнародно-визнаними та науково-

обґрунтованими рекомендаціями, запропонованими ВООЗ. Тому уряд України вирішив 

реалізувати принципи Глобального плану дій ВООЗ щодо інвалідності на 2014-2021 

роки (ВООЗ, 2015). Щоб підтримати розробку такого Національного плану щодо 

інвалідності, охорони здоров’я та реабілітації в Україні, у 2015 році консультативна 

група з питань реабілітації Міжнародного товариства фізичної та реабілітаційної 

медицини провела оцінку становища людей з інвалідністю та системи реабілітації в 

Україні (Голик та Сивак, 2016; Ґутенбруннер, Тедерко, Граблєвець та Нуграха, 2018). 

Одне з основних занепокоєнь, що випливає з цієї оцінки, полягає в тому, що 

реабілітаційна робоча сила не відповідає міжнародним стандартам через різні навчальні 
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програми та критерії акредитації, а також брак потенціалу (Ґутенбруннер та співав., 

2018). Яскравий приклад цього стосується професії фахової терапії в Україні (де її 

часто називають ерготерапією). У 2016 році фахову терапію визнали професією в 

Україні, і відтоді декілька університетів країни пропонують спільні ступені бакалавра з 

фізичної терапії та фахової терапії/ерготерапії. Однак, здається, жоден з них не має 

відповідних знань, ресурсів та навчальної програми, щоб правильно навчати цілісності 

професії та відповідати Мінімальним стандартам Всесвітньої федерації ерготерапевтів 

(ВФЕТ) для навчання ерготерапевтів (інформаційний бюлетень УТЕТ, 2018; Зараска, 

Мангушева, Голик та Сивак (2018). У 2020 році в Київському національному 

університеті фізичного виховання та спорту України створено першу освітню програму 

з ЕТ, затверджену ВФЕТ. Отже, все більша кількість професіоналів працює 

ерготерапевтами, але їм часто не вистачає необхідної підготовки та чіткого розуміння 

доказових практик ерготерапії. Тим не менше, в Україні є велика потреба у добре 

підготовлених ерготерапевтах, оскільки значна частина українського населення 

стикається з фізичними, психічними чи соціальними викликами, які лише 

загострюються збройним конфліктом у східній частині країни (Голик та Сивак, 2016; 

Зараска та співав., 2018). 

Маючи на меті подолати цей розрив, Україна прагне до співпраці з 

міжнародними партнерами, щоб отримати підтримку у створенні затвердженої на 

міжнародному рівні навчальної програми з ерготерапії в Україні (Ґутенбруннер та 

співав., 2018; Зараска та співав., 2018). Прикладом цієї тенденції до міжнародної 

співпраці є проєкт „Еразмус +” UKROTHE, що фінансується ЄС. UKROTHE – це 

проєкт нарощування потенціалу, в рамках якого три українські вищі навчальні заклади 

(тобто Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ), 

Хмельницький національний університет (ХНУ) та Придніпровська державна академія 

фізичної культури та спорту (ПДАФК)) інтенсивно працюватимуть з країнами 

європейської програми (Бельгією, Португалією та Іспанією) для розроблення та 

впровадження навчальної програми ерготерапії, яка не тільки відповідає міжнародним 

стандартам, але також враховує конкретні потреби країни, консультуючись з ЄМЕТВО 

(Європейська мережа ерготерапії у вищій освіті), ВФЕТ та УТЕТ. 

У даному документі представлені основні висновки першого етапу цього 

проєкту, який включав оцінку потреб. Мета цієї оцінки потреб була подвійною. По-
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перше, вона дозволила нам зрозуміти ідеї та потреби сторін, які будуть залучені до 

розгортання нової навчальної програми: студенти, майбутні робочі місця для 

ерготерапії та державні стейкхолдери. Окрім того, залучаючи робочі місця та уряд до 

початкового етапу розробки навчальної програми, ми прагнули забезпечити визнання 

кваліфікації нових студентів ерготерапії урядом, а також майбутні робочі місця для 

студентів після закінчення навчання.  
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2. Методологія 
 

Оцінка потреб складалася з двох досліджень: анкетування, мета якого оцінити 

думки студентів та дослідницьке інтерв’ю робочих місць з ерготерапії та інших 

(державних) стейкхолдерів. Поєднання як кількісних, так і якісних методів дослідження 

у цій структурі змішаних методів дозволило нам зробити ретельний аналіз ситуації в 

Україні щодо сучасного погляду на інвалідність, щодо сильних сторін та потреб 

охорони здоров’я і реабілітації в країні, а також уявлень про сучасні освітні програми в 

галузі фізичної терапії та/чи ерготерапії. 

2.1 Анкетування 

2.1.1 Вибірка 
 

Вибірка включала загалом 180 студентів і складалася з 85 студентів чоловічої 

статі (47%) та 95 студентів жіночої статі (53%). Середній вік студентів становив 20 

років (SD = 3,63; діапазон: 17-41). Майже всі студенти (n = 174; 97%) були студентами 

бакалаврату за спеціальністю „Фізична терапія, ерготерапія”. Інші студенти вивчали 

„Фізичну повторну валідацію”, однак істотних відмінностей між відповідями цих двох 

груп студентів не виявлено, тому подальші розмежування не проводяться. З кожного 

українського вишу, залученого до проєкту UKROTHE, брала участь приблизно 

однакова кількість студентів. Конкретніше, із загальної вибірки 180 студентів, 59 

навчались у ДДПУ (33%), 65 – у ХНУ (36%), а 56 – у ПДАФК (31%). 

2.1.2 Інструмент 
 

Було проведено онлайн-опитування. Окрім демографічних питань, анкета 

складалася з шести широких тем запитань. Перші три питання стосувались ерготерапії 

як професії, тоді як теми останніх запитань стосувались ерготерапії та освіти. Якщо 

конкретніше, то перше питання кількісно визначало, на скільки студенти згодні, що 

такі описи, як „догляд за постраждалими людьми” чи „допомога людям з інвалідністю у 

повсякденній діяльності”, відображають суть ерготерапії. У другому, студенти мали 

оцінити важливість певних характеристик, щоб бути успішним ерготерапевтом в 

Україні. Третє питання стосувалося їх кар’єрних переваг та думок щодо потреб 

конкретних цільових аудиторій в Україні. 

У наступних, студентів опитували про актуальність і важливість певного змісту 

в новій навчальній програмі (питання 4), їх думку про можливі фактори впливу
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при виборі вивчення ерготерапії (питання 5), і нарешті, їх досвід із конкретними 

методами навчання (питання 6). Майже на всі питання можна було дати відповідь за 

шкалою Лікерта, оцінивши від 1 (зовсім не) до 4 (дуже). 

2.1.3 Процедура та аналіз 
 

Три українські вищі навчальні заклади (ДДПУ, ХНУ і ПДАФК) несли 

відповідальність за набір студентів, які на даний момент вивчали ерготерапію або 

програми, пов’язані з ерготерапією. Під час занять викладачі, залучені до цих програм, 

запрошували студентів взяти участь в анкетуванні, яке мало на меті розробити нову 

кваліфіковану навчальну програму ерготерапії в Україні. Після цієї загальної 

інформації викладачі поширили гіперпосилання, за допомогою якого студенти могли 

заповнити анкету. Студентів повідомили через форму інформованої згоди про мету 

анкетування та про можливість відкликати свою участь у будь-який час без впливу на 

їх навчальний курс. Було забезпечено конфіденційність для заохочення чесних 

відповідей. Після надання інформованої згоди студентам знадобилося приблизно 15 

хвилин, щоб заповнити анкету. 

Заповнені анкети аналізували за допомогою статистичної програми SPSS. 

Оскільки оцінка потреб спрямована на вивчення думок студентів щодо професії 

ерготерапії та ерготерапевтичної освіти в Україні, дані були проаналізовані за 

допомогою описової спрямованості, переважно з використанням абсолютних та 

відносних частот. 

2.2 Дослідницьке інтерв’ю 

2.2.1 Вибірка 
 

Всього було опитано 40 стейкхолдерів у можливих робочих місцях з ерготерапії. 

Викладачі ДДПУ та ПДАФК провели по 15 інтерв’ю, а викладачі ХНУ провели 

додаткові 10 інтерв’ю. Стейкхолдери могли брати участь, якщо мали професійний 

досвід роботи з особами з інвалідністю в Україні. Загальна вибірка складалася з 18 

чоловіків та 22 жінок; середній вік становив 37 років. Були залучені працівники як 

державних (n = 21), так і приватних (n = 19) організацій. Прикладами громадських 

організацій є міські лікарні, інклюзивні центри або державні установи. Приватні 

організації з нашої вибірки в основному складалися з центрів (фізичної) реабілітації. 

Найчастіше згадуваними професіями були фізіотерапевти/ерготерапевти (n = 19) та 
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лікарі з різною спеціалізацією, які часто були директором конкретної організації (n = 

11).  

2.2.2 Інструмент 
 

На першій зустрічі проєкту команда докладно обговорила принцип інтерв’ю, 

щоб забезпечити систематичне проведення інтерв’ю з різними учасниками. Цей 

принцип для інтерв’ю складався з п’яти частин. Усі інтерв’ю розпочиналися із 

представлення мети проєкту UKROTHE загалом та інтерв’ю зокрема. Демографічні 

питання задавали, щоб зняти напругу і мати можливість описати вибірку. Наступні 

питання мали на меті зрозуміти контекст, в якому працював учасник. Третя група 

питань стосувалась думок учасників щодо переважаючого погляду на людяність в 

Україні та щодо української системи охорони здоров’я і реабілітації. Четверта група 

зосереджувалась на сучасному розумінні ерготерапії та на тому, як на їх погляд, 

повинна виглядати нова програма ерготерапії. Нарешті, на завершення, ми запитали 

про те, що, на їхню думку, було важливим для успішного впровадження цієї нової 

програми ерготерапії. 

2.2.3 Процедура та аналіз 
 

Три українські виші провели інтерв’ю з відповідними робочими місцями або 

стейкхолдерами у своєму регіоні. Були використані зручні методи вибірки: усі 

партнери запрошували своїх контактних осіб у робоче поле для напів-структурованого 

інтерв’ю стосовно їх думок щодо чинної української системи охорони здоров’я і 

реабілітації та можливостей нової програми ерготерапії. Інтерв’ю проводились 

українською мовою та тривали від 25 до 45 хвилин. Як описувалось вище, інтерв’ю 

складалися з п’яти груп відкритих питань. За необхідності використовували питання-

прощупування для полегшення відповідей учасників. Усі інтерв’ю записувались. 

Інтерв’ю транскрибували за допомогою зведеного звіту, який мав на меті висвітлити 

суть відповідей на всі обговорювані теми. Ці зведені звіти були перекладені 

англійською та слугували вихідними даними тематичних аналізів. 

Після цього було проведено три тематичні аналізи (Браун і Кларк, 2006), по 

одному для інтерв’ю кожного із залучених українських вищих навчальних закладів. 

Після призначення даним кодів, що описують зміст, ми шукали шаблони чи теми у цих 

кодах серед різних інтерв’ю. Таким чином, ми визначили теми для кожного 

українського вищого навчального закладу. На наступному етапі було проведено 
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всебічний тематичний аналіз, в якому ми порівняли три групи тем і дійшли до широких 

категорій. Ці ширші категорії будуть розглянуті у розділі результатів даного 

документу. 
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Допомога людям з інвалідністю у повсякденні… 

Реабілітація людей, які пережили нещасні... 

                   Оптимізація здібностей людей   
          Зміна середовища, щоб люди могли… 

Догляд за постраждалими людьми 

Допомога людям з психічними проблемами 

Ремесл

Зайнятість людей 

Вирішення проблем люд 

Зцілення люд 

Допомога людям знайти потрібні ліки 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

Зовсім незгодні незгодні згодні цілком згодні  

3. Результати 

3.1 Анкетування 

3.1.1 Сприйняття студентів ерготерапії як професії 
 

Малюнок 1 показує, що серед усіх тверджень, твердження „допомага людям з 

інвалідністю у повсякденній діяльності” вибрало найбільше студентів (96%) як таке, що 

розкриває суть ерготерапії. Так само, майже всі студенти (93%) у різній мірі 

погодились із твердженнями „реабілітація людей, які пережили нещасні випадки” та 

„оптимізація здібностей людей”, як визначення ерготерапії. Переважна більшість 

студентів (81%) не погодилися з тим, що ерготерапія стосується пошуку правильних 

ліків. Студенти мали різноманітніші думки щодо того, чи були інші твердження точним 

описом значення та мети ерготерапії. Загалом, Малюнок 1 вказує на відповідне 

розуміння ерготерапії серед українських студентів, проте з основною тенденцією 

сприймати ерготерапію, як таку, що здебільшого пов’язана з фізичною реабілітацією. 

 

Малюнок 1. Сприйняття студентів ерготерапії
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Особи, переважно з фізичними вадами 

Сім’ї з дитиною, яка стикається з викликам

Сім’ї з батьками, які стикаються з викликам 

    Ветерани 
 

Літні люди( >65 років)  

Особи з вадами розвитку  

 Особи з психічними проблемами 

Особи, переважно з розумовими вадами  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 
 

     взагалі      не зовсім     трохи     дуже сильно 

Крім того, було визначено чотири категорії характеристик, які переважна 

більшість студентів (понад 90%) сприйняли як (дуже) важливі для того, щоб бути 

успішним ерготерапевтом в Україні. 

- Навички, пов’язані з взаємодією з іншими людьми (тобто, „соціальні навички”, 

„навички спілкування”, „здатність завоювати повагу та впевненість клієнтів”); 

- Навички, пов’язані з аналізом та розумінням поведінки людини, такі як „навички 

вирішення проблем” та „здатність аналізувати ситуацію”; 

- Знання про „методи ерготерапії”, „суміжні науки” та  „природу людини”; 

- Такі ставлення, як „відданість допомозі людям”, „позитивне ставлення до людей 

з інвалідністю”, „самосвідомість”, „чесність та доброчесність”. 

Навпаки, більшість студентів вважали такі індивідуальні характеристики, як 

стать (84%), релігійність (82%) та політична обізнаність (72%), не важливими (взагалі). 

Малюнок 2 та Малюнок 3 показують вподобання студентів працювати з 

типовою цільовою аудиторією та уявлення студентів про те, якою мірою ці цільові 

аудиторії матимуть користь від кваліфікованих ерготерапевтів в Україні відповідно. 

 

Малюнок 2. Відсоток студентів, які віддають перевагу  роботі з конкретною цільовою аудиторією
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Малюнок 3. Відсоток студентів, які відчувають переваги кваліфікованих ерготерапевтів в Україні для 
конкретної цільової аудиторії 

 
Малюнок 2 наочно демонструє, що студенти віддавали перевагу роботі з 

особами, переважно з фізичними вадами. Найменш популярною цільовою аудиторією 

були особи з психічними проблемами та особи з розумовими вадами. Малюнок 3 

показує, що, на думку цих студентів, усі цільові аудиторії отримали б значну користь 

від кваліфікованих ерготерапевтів в Україні. Особи, що мають переважно фізичні вади, 

сприймаються як ті, хто отримав би найбільшу користь. Цікаво, що, хоча лише 18% 

„дуже сильно” віддали перевагу роботі з особами, переважно з розумовими вадами, 

майже 40% погодились, що ці люди „дуже сильно” отримали б користь від 

кваліфікованими ерготерапевтів. Відповідно, лише 25% „дуже сильно”віддали перевагу 

роботі з літніми людьми, але, у той же час, більшість із цих студентів погодилась, що 

літні люди „дуже сильно” отримали б користь від кваліфікованих ерготерапевтів в 

Україні. 

Ці результати підтверджують зосередженість студентів на фізичному аспекті 

здоров’я та реабілітації, ймовірно, тому, що студенти-учасники найбільш знайомі з 

цією галуззю знань. У той же час, результати закликають нас розглянути, як саме 

мотивувати студентів працювати з іншими цільовими аудиторіями, які були визнані 

студентами як такі, що мали б значну користь від кваліфікованих ерготерапевтів в 

Україні. 

3.1.2 Сприйняття студентів ерготерапії та навчання 
 

 
Особи, переважно з фізичними вадами 

Сім’ї з дитиною, яка стикається з викликам 

Сім’ї з батьками, які стикаються з викликам

Ветерани 

Літні люди ( > 65років) 

Особи з вадами розвитку  

Особи з психічними проблемами 

Особи, переважно з розумовими вадами  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 
 

     взагалі      не зовсім      трохи      дуже сильно 
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Бажання студентів піклуватись про людей  

Визначеність роботи             

Поінформованість громадськості про те, що… 

Позитивне ставлення вчителів старших…  

Позитивне ставлення однолітків 

Позитивне ставлення членів сім’ї 

Визначеність зарплати                        

Визнання ерготерапії урядом        

Географічне розташування університету 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

  взагалі неважливе        неважливе        важливе         дуже важливе 

Коли студентів запитали про їхні думки щодо змісту нової програми ерготерапії, 

то дві категорії курсів виявилися важливими для цих студентів: теоретичний компонент 

та практичний компонент. Точніше кажучи, студенти оцінили теоретичні основи 

ерготерапії як важливі (42%) або дуже важливі (57%) для включення у навчальну 

програму. Так само, курси з біології та психології також вважалися важливими (29% і 

46% відповідно) або дуже важливими (69% і 49% відповідно). Що стосується 

практичної складової, то майже всі студенти погодились з важливістю включення 

достатньої кількості практичних навичок, таких як заняття і вправи в класі (99%), а 

також практичні заняття у робочому полі чи стажування (91%). 

Далі на Малюнку 4 показано усвідомлену важливість факторів впливу при 

виборі студентів стати ерготерапевтами. Ми ідентифікували три групи факторів, які 

можуть вплинути на вибір студентів. 

- Внутрішня мотивація студентів, а точніше їх бажання піклуватися про людей. 

- Визнання ерготерапії державою. Тобто, студенти ідентифікували визначеність 

роботи та зарплати як (дуже) важливу (97% і 94% відповідно). Переважна 

більшість також підкреслила, що визнання ерготерапії урядом є важливим (53%) 

або дуже важливим (40%). 

- Поінформованість громадськості про те, що таке ерготерапія. Студенти 

описують необхідність інформувати широку громадськість про те, що таке 

ерготерапія, чому і як її проводять. Ставлення вчителів старших класів до 

ерготерапії, як професії вважалося більш впливовим, ніж членів сім’ї чи 

однолітків. 
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Малюнок 4. Відсоток студентів, які визначають фактори, як важливі впливи при виборі вивчення 
ерготерапії  

 
Нарешті, студенти також коротко поміркували над своїм досвідом використання 

конкретних методів навчання. Студенти вважали, що „демонстрація викладачів” (85%) 

та „практична підготовка на робочих місцях” (86%) найбільше сприяли їх навчанню. 

Більшість студентів (67%) віддали перевагу пройти цю практичну підготовку на 

робочих місцях у різних організаціях, щоб пізнати різноманітні сфери практики. 

„Виконання вправ” (69%) та „співпраця з однолітками” (63%) також розглядалися, як 

ефективні методи навчання. „Самостійне опрацювання предмета вдома” здавалося 

найменш успішним методом навчання, оскільки лише 35% студентів вважали, що це 

полегшило їхній навчальний процес. 

3.2 Дослідницьке інтерв’ю 
 

Тематичний аналіз виявив три широкі теми, які важливо враховувати при 

розробці нової навчальної програми з ерготерапії в Україні: (а) незадоволеність 

існуючою системою охорони здоров’я та реабілітації; (б) необхідність підвищення 

обізнаності та створення ерготерапії як професії; (в) необхідність проведення підготовки 

з ерготерапії на основі фактичних даних. 

3.2.1 Незадоволення існуючою системою охорони здоров’я та реабілітації 
 

Перша тема відображає невдоволення учасників способом організації охорони 

здоров’я та реабілітації в Україні, усі учасники є відповідними стейкхолдерами (див. 

2.2.1). Більшість учасників (n = 26) погоджуються з тим, що в їх країні є деякі 

фундаментальні проблеми із охороною здоров’я в цілому та системою реабілітації 

зокрема. Практикуючий з фізичної реабілітації, який поєднує роботу в державній 

лікарні з приватною практикою, разюче резюмує проблему: 

“95% пацієнтів, яким потрібна реабілітація, не отримують її.” 
 

Протягом різних інтерв’ю вказано три проблеми, які сприяють досвіду 

учасників, що в Україні недостатньо можливостей для реабілітації. По-перше, багато 

учасників (n = 23) описують брак кваліфікованих реабілітологів, особливо у 

державному секторі та у більш віддалених районах. Цей виклик часто пов’язаний з 

стурбованістю учасників, що на сьогоднішній день українські навчальні заклади не 

пропонують науково обґрунтовану реабілітаційну підготовку чи програму ерготерапії. 
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Крім того, учасники також повідомляють, що, хоча працевлаштування реабілітологів у 

державні лікарні чи державні медичні заклади є однією із законних вимог останньої 

реформи охорони здоров’я в Україні, ефективне виконання цієї вимоги не 

контролюється відповідальними міністерствами, а отже, насправді, багато державних 

робочих місць заповнили люди, які не мають відповідної реабілітаційної підготовки. 

“Міністерство охорони здоров’я не приділяє достатньої уваги розвитку 

реабілітації. В Україні недостатньо фізіотерапевтів та ерготерапевтів, 

особливо у педіатрії.” (педіатр у державному реабілітаційному центрі) 

Як наслідок, у державній охороні здоров’я, коли проблему неможливо 

вилікувати за допомогою ліків чи хірургічного втручання, майже немає спеціалістів з 

фізичної реабілітації та ерготерапії, щоб підтримати цих людей з потребами. Більше 

того, ця відсутність спеціального досвіду змушує соціальних працівників чи 

працівників охорони здоров’я боятися людей з такими проблемами, оскільки вони не 

мають належних знань і не знають, що робити.  

По-друге, учасники (n = 22) вважають, що застарілий пострадянський акцент на 

відновленні функцій, порушених хворобами чи травмами, призводить до відсутності 

організованої та ефективної системи реабілітації на державному рівні. Це означає, 

що багато пацієнтів не вчаться справлятися зі своїми обмеженими можливостями або 

жити з ними. Крім того, тривалі періоди очікування на державну реабілітацію також 

погіршують ефективні процеси лікування, як описує медсестра з фізичної реабілітації, 

яка працює у державній лікарні: 

“Досвід моєї роботи показує, що в Україні реабілітація не проводиться вчасно. 

Наприклад, пацієнтів направляють у нашу лікарню на реабілітацію через два 

роки або і більше після перенесеного інсульту. Але ці пацієнти мали б отримати 

таку реабілітацію, яку вони отримують сьогодні, у перші тижні та місяці 

після інсульту.” 

Нарешті, хоча консенсус полягає у відсутності ефективної реабілітації на 

державному рівні, деякі учасники (n = 9) підкреслюють, що приватний сектор пропонує 

ефективну реабілітацію. Є приватні реабілітаційні центри, які вже використовують 

науково-обґрунтовані методи ерготерапії. Однак лікування в цих реабілітаційних 

центрах є дуже дорогим, що робить приватні реабілітаційні центри фінансово 
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недоступними для більшості українців з потребами. 

3.2.2 Потреба підвищення обізнаності і встановлення ерготерапії, як професії 
 

У цій темі учасники (n = 22) зазначають, що в Україні надто багато неосвіченості 

щодо інклюзії та інвалідності, а це призводить до негативного ставлення до людей з 

інвалідністю і відсутності загальної та державної підтримки соціально вразливих 

людей. Принаймні частково через цю безграмотність люди з обмеженими 

можливостями не розглядаються як рівноправні члени суспільства ні з боку держави, ні 

серед населення, яке найчастіше ігнорує чи уникає людей з обмеженими 

можливостями. 

“Наше суспільство недостатньо обізнане з тим, як правильно поводитися з 

людьми з обмеженими можливостями.” (фізіотерапевт у спеціалізованій школі) 

Якщо конкретніше, то часто обговорюваний приклад відсутності державної 

підтримки стосується того, як держава не береться за пристосування середовища для 

збільшення мобільності та працевлаштування чи можливостей навчання людей з 

інвалідністю. Навіть у лікарнях будівлі не пристосовані до потреб людей з обмеженими 

можливостями, оскільки часто відсутні пандуси, просторі ліфти чи туалети і душові, 

обладнані настінними рейками. Інструктор фізіотерапії, що працює в приватному 

реабілітаційному центрі, заявляє: 

“Досить часто такі люди не можуть вийти за межі квартири, тому що в 

будинку немає ліфта або двері у ліфт занадто вузькі для візків, немає пандуса 

для входу в будинок чи державну установу. Держава дуже слабка у цьому 

питанні.” 

Деякі учасники (n = 14) більш оптимістичні та визнають більшу обізнаність і 

позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями як серед населення, так і 

на рівні держави. Однак загалом учасники погоджуються, що інформація, яка 

ґрунтується на доказах, необхідна для подолання згаданого незнання. Повинна бути 

більша обізнаність про людей з обмеженими можливостями та важливість 

інклюзивного суспільства. Крім того, учасники наголошують на важливості 

популяризації професії ерготерапії в Україні (n = 24), тому що більшість українців не 

розуміють, що таке ерготерапія, або яка її користь для людей, котрі стикаються з 

викликами. Є багато людей, які могли б отримати користь від кваліфікованих 
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ерготерапевтів, але більшість з них не знають, що таке ерготерапія. 

“Саме суспільство не знає і не розуміє, хто такий ерготерапевт. Навіть серед 

медичних працівників існує певний інформаційний вакуум – вони не розуміють 

змісту професії ерготерапевта.” 

Для встановлення ерготерапії як професії важливо не лише надавати доказову 

інформації, але й успішну інтегрувати ерготерапію у медичну спільноту для 

забезпечення ефективної співпраці та направлення. Крім того, уряд, який визнає та 

підтримує розвиток і встановлення професії ерготерапії в Україні, також вважається 

необхідним (n = 21). Учасники хотіли б бачити таку державну підтримку та 

фінансування у створенні ерготерапевтичних робочих місць у державних медичних 

закладах, які забезпечують гідну заробітну плату та ефективно працевлаштовують 

людей, які мають відповідний диплом. 

3.2.3 Потреба у підготовці з ерготерапії на основі фактичних даних 
 

Третя тема демонструє, що всі учасники погоджуються з тим, що Україні 

потрібна нова кваліфікована навчальна програма з ерготерапії для вирішення 

вищезазначених проблем із системою охорони здоров’я і реабілітації (тема 1) та 

підвищення обізнаності про ерготерапію, як професію (тема 2). Лікар-невролог, котрий 

працює у міській лікарні, зазначає: 

“Покращення підготовки спеціалістів з ерготерапії та збільшення їх кількості 

поліпшить якість ранньої реабілітації пацієнтів.” 

Багато учасників (n = 20) наголошують на важливості міжнародної співпраці, 

оскільки вони вважають, що закордонний досвід є дуже цінним для розвитку сучасної 

системи реабілітації та кваліфікованої навчальної програми ерготерапії в Україні. Крім 

того, відповідно до нашої другої теми, яка наголошує на необхідності посилення 

ерготерапії як професії в Україні, деякі учасники стверджують, що ерготерапію слід 

чітко відокремлювати від інших професій, особливо від фізичної терапії. Цілі та 

завдання ерготерапевта повинні бути чітко окреслені. Це завдання принаймні частково 

вважається відповідальністю вищих навчальних закладів, які пропонують програму 

ерготерапії. Нарешті, учасники пропонують кілька пропозицій щодо того, як розробити 

цю нову кваліфіковану навчальну програму з ерготерапії. 

3.2.2.1 Підготовка практичних навичок 
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Загалом, більшість учасників (n = 27) погоджуються з тим, що нова програма 

навчання ерготерапії повинна передбачати більше практичних занять. Зараз 

випускникам часто не вистачає практичних навичок, що призводить до того, що 

випускники не є повністю організованими та готовими до майбутньої роботи за 

професією реабілітолога. 

“Для розвитку професії необхідно передбачати більше практичних занять у 

навчальній програмі.” 

Окрім того, що має бути більше годин практичних занять, також повинно бути 

більше різноманітності щодо різних напрямків та установок, у яких можуть працювати 

ерготерапевти. Якщо конкретніше, то різні відділи державних лікарень та педіатрії 

часто згадуються як робочі місця, де студенти ерготерапії повинні мати можливість 

пройти стажування. Крім того, учасники сходяться на думці, що студенти повинні не 

лише мати можливість практикувати методи ерготерапії під час цього практичного 

навчання, але також повинні отримати можливість пізнавати, безпосередньо 

взаємодіяти та працювати з „справжніми” пацієнтами. Студенти повинні навчитися 

відчувати себе більш знайомими з пацієнтами. Фізіотерапевт у приватному 

реабілітаційному центрі описує: 

“Найкращий спосіб набуття необхідних навичок у робочому полі ерготерапевта 

– практика. Створення доступу до пацієнтів – це дуже хороший досвід 

навчання.” 

Нарешті, залучення (іноземних) практиків як академічних викладачів, котрі діляться 

своїм досвідом роботи, також згадується як спосіб включити більше практики до 

навчальної програми. 

3.2.2.2 Не лише фізична, але й психологічна спрямованість 
 

Щодо змісту навчальної програми, учасники (n = 10) наголошують на 

важливості проведення курсів з психології та суміжних дисциплін (таких як психіатрія 

та психотерапія). 

“Потрібно більше знань […] про те, як змінюється психологія людини, котра 

захворіла, щоб знати, як мотивувати її до реабілітації. Це може стосуватися 

предмету „Психологія пацієнта”.” (лікар-реабілітолог у приватному медичному 



 

UKROTHE - Erasmus+ CBHE Co-funded by the European Union page 21 

центрі) 

Крім того, забезпечення знань з психології розвитку та дитячої патології 

вважається важливим для підготовки студентів ерготерапевтів. Нарешті, згадується 

навчання навичок спілкування з різними категоріями потенційних пацієнтів, що є 

важливим для студентів для навчання взаємодіяти, а особливо мотивувати пацієнтів 

різного віку, соціального статусу чи симптомів. 

3.2.2.3 Забезпечення доступу до обладнання та літератури 
 

Оскільки програма ерготерапії повинна дати можливість студентам набути 

практичних навичок (див. вище), учасники (n = 19) також наголошують на потребі 

необхідного навчального матеріалу чи обладнання. Наприклад, навчальні кабінети у 

вищих навчальних закладах повинні бути забезпечені сучасним реабілітаційним 

обладнанням. Цю потребу можна поширити і на сферу праці, оскільки відсутність 

сучасного обладнання у лікарнях чи школах часто заважає забезпечити найкращий 

можливий догляд. Нарешті, деякі учасники (n = 6) також вважають важливим 

забезпечення доступу професіоналів, викладачів та студентів до науково-обґрунтованої 

та новітньої літератури, бажано українською мовою, оскільки сучасних україномовних 

джерел про реабілітацію дуже мало. Крім того, один із учасників висловлюється за 

науково-дослідні установи, пов’язаних з ерготерапією в Україні, оскільки багато 

досліджень проводиться за кордоном, але жодного в Україні. 
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4. Висновок 
 

У сукупності наші результати узгоджуються з результатами комплексної оцінки 

становища людей з обмеженими можливостями та системи реабілітації в Україні, 

проведеної Міжнародним товариством фізичної та реабілітаційної медицини (Голик та 

Сивак, 2016; Ґутенбруннер та співав., 2018). Однак наша оцінка потреб також сприяє 

цій оцінці, надаючи конкретні пропозиції щодо того, як вирішити проблему з 

реабілітаційною робочою силою в Україні та як розробити кваліфіковану програму 

ерготерапії, яка відповідає міжнародним стандартам. На основі комбінованих 

результатів вищезазначеного опитування та дослідницьких інтерв’ю, ми представляємо 

три відповідні моменти, які слід взяти до уваги при розробці цієї нової навчальної 

програми з ерготерапії в рамках проєкту UKROTHE, яка буде поєднана з існуючими 

інструкціями з налаштування від проєктної групи з ерготерапії TUNING. 

4.1 Навчання, орієнтоване на практику 
 

По-перше, студенти, а також люди, котрі вже працюють у реабілітаційному 

секторі, чітко вказують на важливість практичних занять та можливостей здійснювати 

їх у робочому полі. Наразі освіта дуже теоретична, внаслідок чого випускники не 

мають практичних навичок, і тому недостатньо підготовлені до самостійної роботи. 

Навчання практичним навичкам у новій навчальній програмі має зосереджуватись не 

лише на вивченні конкретних методів ерготерапії, а й на розвитку ширших соціальних 

та комунікативних навичок, щоб студенти навчились взаємодіяти та мотивувати своїх 

майбутніх пацієнтів. Це навчання практичним навичкам частково може проходити в 

університетах (наприклад, демонстрації викладачів, уроки практиків чи іноземних 

експертів ...), однак, залучаючи студентів до практичної роботи в „реальних” умовах, 

таких як міські лікарні, реабілітаційні центри або школи з „справжніми пацієнтами” 

вважається необхідним для підготовки кваліфікованих ерготерапевтів з відповідними 

навичками. 

Це означає, що створення можливості для студентів брати участь у таких 

стажуваннях у різних умовах є важливою метою нашого проєкту UKROTHE. Крім того, 

враховуючи, що розуміння людської поведінки та певних установок, таких як 

доброчесність, чесність та самосвідомість, є важливими характеристиками для того, 
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щоб бути успішним ерготерапевтом в Україні, ми також повинні звернути увагу на ці 

більш індивідуальні аспекти навчального процесу студентів. Навчання студентів 

рефлексії над своїм досвідом під час стажування та контактів з пацієнтами допоможе їм 

глибше усвідомити власну поведінку і тим самим дозволить розвинути свою 

професійну ідентичність. 

4.2 Посилення розвитку кваліфікованої ерготерапії в Україні 
 

Наші результати свідчать про те, що медична модель, яка розглядає хворобу чи 

інвалідність як індивідуальну проблему, а людей з інвалідністю як просто пасивних 

отримувачів (медичного) лікування, як і раніше впливає на спосіб організації охорони 

здоров’я та реабілітації в Україні та на те, як українське суспільство сприймає людей з 

інвалідністю. Хоча деякі стейкхолдери визнають перехід до біопсихосоціальної моделі 

та більш позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями, цей зсув все ще 

знаходиться на ранній стадії. Учасники вказують на серйозну відсутність розуміння 

інвалідності та того, як підтримувати цих людей, не лише серед населення, а й серед 

медичних працівників. Боротьба з цим нерозумінням необхідна для успішного 

впровадження нової програми ерготерапії. Тому UKROTHE враховує наступні дві цілі. 

По-перше, ми повинні прагнути забезпечити державне визнання та підтримку. 

Якщо конкретніше, то створення та визнання робочих місць для ерготерапевтів, 

особливо у державному секторі охорони здоров’я чи реабілітації, розглядається, як 

важливий крок у встановленні ерготерапії як професії та вдосконаленні української 

системи охорони здоров’я та реабілітації. Національна служба охорони здоров’я 

України пропонує установам охорони здоров’я „реабілітаційні пакети” як 

відшкодування послуг. Ерготерапевти – незамінна частина реабілітаційної команди. 

Тому зараз у нас склалася ситуація, коли ерготерапевти користуються великим 

попитом, а в країні бракує кваліфікованих ерготерапевтів. Подальші ініціативи повинні 

здійснюватися щодо установ, які підпорядковуються Міністерству соціальної політики 

та Міністерству освіти та науки України. 

Це свідчить про важливість залучення представників влади до розробки 

навчальної програми, щоб вони підтримували її зміст та визнавали ерготерапію як 

професію. Ми вже намагалися зробити це, почувши їх голос у нашому дослідницькому 

інтерв’ю. Інший спосіб, яким ми прагнемо забезпечити їх підтримку та участь, є 

створення трьох навчальних спільнот (у кожному вищому навчальному закладі 
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України), до яких будуть запрошені державні стейкхолдери. Ці навчальні спільноти 

часто збиратимуться під час розробки навчальної програми, щоб обговорювати ідеї 

щодо необхідних кваліфікацій ерготерапевтів та стежити за процесом розробки нової 

навчальної програми. 

По-друге, ми повинні надати інформацію про професію ерготерапії та її 

значення для українського народу і охорони здоров’я. Однак цю інформацію слід 

поширювати серед більшої аудиторії, а не лише серед зацікавлених студентів коледжів. 

Охоплення широких верств населення для підвищення поінформованості про 

можливості та медичну спільноту для забезпечення безперебійної співпраці також є 

важливим, щоб по-справжньому поставити ерготерапію на важливе місце в Україні. 

Чітке окреслення цілей та завдань ерготерапевта і, тим самим, з’ясування відмінності 

від інших (більш відомих) дисциплін, таких як фізична терапія, видається першим 

важливим кроком, який принаймні частково вважається відповідальністю вищої освіти. 

Тут важлива роль відводиться УТЕТ (Українському товариству ерготерапевтів), позаяк 

з початку 2021 року їх також затвердили повноправними членами ВФЕТ, та установам, 

які пропонують програми з ерготерапії. Поєднання спілкування, інформації та 

створення обізнаності буде важливим, адже необхідність навчання дітей з раннього віку 

про інклюзію та вплив викладачів вищої школи на вибір студентів для вивчення 

ерготерапії також продемонстрована у наших даних. Дослідження того, як саме 

охопити цю аудиторію та як допомогти іншим освітнім установам підвищити 

обізнаність, може бути іншим важливим питанням для вирішення у вищезазначених 

навчальних спільнотах. 

4.3 Розширення фокусу 
 

По-третє, результати опитування, а також теми інтерв’ю показують, що у наш 

час, коли мова заходить про ерготерапію, в Україні, велика увага приділяється 

реабілітації людей з фізичними вадами. Наприклад, студенти оцінюють людей, 

переважно з фізичними вадами, як цільову аудиторію, з якою вони найбільше хотіли б 

працювати, респонденти розглядають фізіотерапевта як професію, яка найбільше схожа 

на діяльність ерготерапевта, а фізичний аспект є центральним у використаних описах 

ерготерапії. Ця увага до фізичного аспекту здоров’я відповідає медичній моделі, яка 

досі впливає на українську реабілітаційну освіту та охорону здоров’я. Однак наші 

результати знову демонструють ранній етап тонкого переходу до біопсихосоціальної 
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моделі, яка не тільки розглядає стан здоров’я чи інвалідність з фізичної точки зору, але 

також враховує екологічні та особисті фактори людини. Це відповідає Міжнародній 

класифікації функціонування, інвалідності та здоров’я (МКФ), запровадженій ВООЗ 

(ВООЗ, 2001), як міжнародно визнана модель, що впливає на філософію ерготерапії та 

концептуалізацію у різних країнах. Розширення інтерпретації ерготерапії в Україні, 

безсумнівно, є зрушенням, яке нам необхідно прийняти у новій навчальній програмі. 

Наша оцінка потреб виявляє два важливі напрямки: 

- Студенти і практики визнають, що люди похилого віку чи особи, переважно з 

розумовими вадами або психічними проблемами могли б отримати значну 

користь від кваліфікованих ерготерапевтів в Україні. Однак, ці цільові аудиторії 

не оцінюються студентами, як дуже популярні для роботи, оскільки всі вони 

хочуть працювати з людьми з фізичними вадами. Включення інформації про ці 

цільові аудиторії у навчальну програму або забезпечення можливості працювати 

з цими пацієнтами під час стажування краще познайомить студентів з ширшим 

діапазоном діагнозів і може навчити їх та мотивувати розширити свої власні 

кар’єрні перспективи. 

- Серед майбутніх студентів ерготерапії є великий попит на знання з психології та 

інших суміжних дисциплін. Тому нова навчальна програми повинна включати 

курси з психології здоров’я, психології розвитку та патології, щоб студенти мали 

змогу зрозуміти мотивацію пацієнтів та загальну картину їх патології. 

На завершення важливо зазначити, що для успішного впровадження цих 

моментів та біопсихосоціальної перспективи у нову навчальну програму, ми повинні 

звернути увагу на включення певного способу мислення про концепції ерготерапії у 

різні курси навчальної програми. Включення цього ширшого розуміння ерготерапії та її 

філософії допоможе студентам бачити реабілітацію в цілому і дасть їм змогу 

працювати не лише над індивідуальними навичками, але й над розширенням 

індивідуального оточення. Це означає, що ми повинні уникати зосередження уваги 

виключно на розробці окремих нових курсів у вдосконаленій навчальній програмі, і 

також повинні прагнути реалізувати більш загальну точку зору чи перспективу на 

ерготерапію як спосіб взаємодії з (вразливими) людьми.  
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