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ЗАНЯТТЄВА ТЕРАПІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ 

У ГАЛУЗІ ЗДОРОВ’Я 

Сучасне суспільство постійно розвивається створюючи нові технології, впроваджуючи 

інноваційні методи та форми професійної діяльності. Входження України у Болонський 

процес вимагає орієнтації на закордонний досвід у підготовці фахівців різних сфер, зокрема 

спеціалістів у галузі здоров’я (напр. лікарі, медсестри, соціальні працівники, заняттєві 

терапевти, реабілітологи та ін.). Сьогодні в Австралії, Канаді, США та інших країнах 

успішно розвивається фах «occupational therapy» як «заняттєва терапія», в основі якої лежить 

саме поняття «занятості» (англ., occupation), що походить від латинського «occupatio» та в 

перекладі означає «занятість» передаючи спрямованість на те, щоб людину «зайняти або 

захопити» [1, с. 3].  

Заняттєва терапія (occupational therapy) – це професія, яка спрямована на повернення 

людини до повсякденної діяльності та суспільного життя  із врахуванням при цьому її 

особистих потреб та бажань. Повсякденна людська занятість позначена певними формами, 

сенсом, метою, стилем культури та соціальним і/або економічним змістом. Бути занятим 

означає використовувати та навіть контролювати свій час і/або простір. Заняття – це 

сукупність усього того, що людина робить. Воно забезпечує основу самоусвідомлення, 

залучає до навколишнього світу, дозволяючи при цьому вижити і зберегти себе. Заняття 

розвиває здібності та навички, сприяючи задоволенню інтересів, вираженню цінностей 

людини [2, c.4]. З цього випливає, що якщо діяльність є занятістю, то вона повинна бути 

пізнавальною, оскільки пізнаючи явище людина може описати його і, отже, повідомити про 

нього. Поняття «занятість» містить декілька елементів, починаючи від спрямованості мети та 

використання часу і закінчуючи впливом культури і навколишнього середовища на людину. 

У сукупності, вони підкреслюють складність так званої «психології» занятості. Заняттєва  

форма передбачає виконання певних дій у певному місці і в певний час, що наділяє це 

виконання конкретним змістом. Заняття має свої певні межі, пов'язані з тим, де воно 

відбувається і за яких обставин, тим самим утворюючи важливу частину людського досвіду і 

життя. Воно формує людську ідентичність та робить внесок у її самовідчуття. Зміст та 

значення заняття часто залежaть від оточення людини і впливають на соціальний аспект саме 

в тому, як людина описує заняття та як вона його цінує. Заняттєві терапевти сприяють 

залученню у зайнятість і повсякденну життєву активність, враховуючи всі види 

діяльності/зайнятості, до яких людина, група людей чи населення можуть бути залученні, та 

використовують свій досвід для вирішення питань ефективності в усіх сферах, що впливають 



на людську здатність брати участь у занятті та різноманітних заходах важливих для неї.  

Дана людська діяльність сортується за категоріями, які називають «сферами занятості» – це 

повсякденна діяльність, інструментальна  діяльність, освіта, робота, ігри, відпочинок та 

участь y житті суспільства [2, c.10].  

Отже, заняттєва терапія (англ., «occupational therapy») являє собою сферу 

професійного втручання, яке спрямоване на повернення людини до суспільного життя 

враховуючи її потреби та бажання. Оскільки  фахівці у галузі здоров’я, а саме лікарі, 

медсестри, реабілітологи, соціальні працівники та інші зосередженні на сприянні повернення 

людини до повноцінного, суспільного життя то рівень знань та оволодіння навичками до 

здійснення заняттєвої терапії для них має особливе значення у процесі професійної 

підготовки. 
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