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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІВ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

ВІННИЦЯ 2021

Укладач програми
Найменування
програми

Мета

Напрям
підвищення
кваліфікації

БЕКАС ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат біологічних наук, доцент кафедри медикобіологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, фахівець з фізичної терапії,
ерготерапії
Освітня програма підвищення кваліфікації професіоналів у галузі медицини за спеціальністю
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Розвиток професійних компетентностей фізичних терапевтів, ерготерапевтів для виконання
професійних обов'язків у закладах охорони здоров'я, освітніх, соціальних закладах, установах
та організаціях державного, громадського і приватного секторів у мультидисциплінарному та
монопрофесійному середовищах, через поглиблення, розширення професійних знань, умінь
та навичок на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти та практичного досвіду, згідно
чинного законодавства
Розвиток професійних компетентностей фізичних терапевтів та ерготерапевтів

Зміст програми
№
Блоки / теми

1.
1.
2.
3.
4.

Кількість годин та види
навчальних занять
Практичне
Лекція
заняття

І. Загальні положення
Сучасні тенденції та перспективи розвитку професії фізичного терапевта в Україні
2
й світі
ІІ. Анатомічні структури, фізіологічні механізми та віковий аспект рухової діяльності людини
Анатомічний аналіз рухів різних частин тіла людини
2
Інтегративна діяльність моторних ділянок ЦНС з організації рухів і збереження
2
пози
Ноцицептивна чутливість. Природа болю.
2
Фізіологічні основи геронтології та геріатрії: морфо-функціональні зміни органів і
2
систем при старінні
ІІІ. Сучасні технології реабілітації: окремі аспекти

Сучасні тенденції у фізичній терапії при короткозорості у дітей
2
Алгоритмічне моделювання процесів призначення та проведення лікувально2.
2
реабілітаційного масажу
Практикум: Комп’ютерна система аналізу фотографічних зображень при
3.
порушеннях постави у дітей та молоді для діагностики та поточного контролю
2
ефективності застосування терапевтичних впливів
Тренінг: Базова підтримка життя (ВLS) з використанням автоматичного
4.
2
4
зовнішнього дифібрилятора
Майстер-клас: Особливості застосування методу кінезіологічного тейпування при травмах і захворюваннях
5.
опорно-рухового апарату
Основні правила роботи з тейпами і техніки аплікацій у кінезіологічному
5.1.
2
тейпуванні
Кінезіологічне тейпування при порушеннях постави. Методика кінезіологічного
5.2.
2
тейпування при міалгіях
Застосування кінезіологічного тейпування плечового й гомілковостопного
5.3.
2
суглобів після травм та ушкоджень
ІV. Рефлексія навчального курсу
1.
Круглий стіл: підведення підсумків
2
18
12
Всього:
1.

Обсяг програми
Тривалість
Форма підвищення
кваліфікації
Перелік
компетентностей,
що вдосконалюватимуться /

30 годин, 1 кредит ЄКТС
5 днів
Змішана форма: Онлайн – лекції; оф-лайн – практичні заняття
Здатність виконувати професійні обов'язки в закладах охорони здоров'я, освітніх,
соціальних закладах, установах та організаціях державного, громадського і приватного
секторів в мультидисциплінарному та монопрофесійному середовищах.
Здатність здійснювати реабілітаційні заходи з метою припинення або зменшення болю,

набуватимуться

Терміни виконання
програми

відновлення функцій тканин, органів, систем та організму в цілому, досягнення
нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного
стану та самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності опорнорухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними
травмами,
неврологічними,
серцево-судинними,
респіраторними
та
іншими
захворюваннями та їх наслідками, людей літнього віку з віковими ускладненнями.
Здатність проводити обстеження, тестування, визначення функціонального стану та рівня
фізичного розвитку, виявляти рухові та інші порушення, прогнозувати можливість їх
усунення.
Здатність складати та виконувати програми фізичної терапії, або компоненти
індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії; встановлювати цілі
фізичної терапії, розробляти і впроваджувати комплекс заходів та рекомендацій,
спрямованих на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату, нервової, серцевосудинної, інших систем та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили,
витривалості м'язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсацію
порушених чи відсутніх функцій.
Здатність проводити клінічну оцінку нових методів фізичної терапії.
Здатність надавати домедичну допомогу при невідкладних станах.
Здатність керувати роботою асистентів та помічників.
Здатність до безперервного професійного розвитку.
2021-2023 рр.

Засвоюють нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід,
аналізувати й застосовувати досвід колег.
Застосовують набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно
Очікувані результати
інтерпретувати отримані результати.
навчання
Аналізують фізіологічні процеси та стани у людей усіх вікових категорій з порушеннями
діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та
професійними травмами, неврологічними, серцево-судинними, респіраторними та іншими

Місце виконання
програми
Вартість /
безоплатність
надання освітньої
послуги
Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

захворюваннями та їх наслідками, людей літнього віку з віковими ускладненнями.
Вміють застосовувати оптимальні форми, технології і методи фізичної терапії на різних
етапах її організації.
Вміють застосовувати навички домедичної допомоги при невідкладних станах.
Вміють організовувати реабілітаційну допомогу та застосовувати принципи командної
роботи.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Адреса: вулиця Острозького, 32, Вінниця, Вінницька область, 21000
Вартість курсу 1500 грн

Сертифікат про підвищення кваліфікації

