
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Івано-Франківський національний медичний 
університет

Освітня програма 32202 Фізична терапія, ерготерапія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 285

Повна назва ЗВО Івано-Франківський національний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02010758

ПІБ керівника ЗВО Рожко Микола Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ifnmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/285

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 32202

Назва ОП Фізична терапія, ерготерапія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Медичний факультет

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

 Випускові кафедри: 1. кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом 
фізичного виховання;  2. кафедра  загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини Залучені 
кафедри: 1. Кафедра мовознавства 2. Кафедра українознавства 3. Кафедра 
психіатрії, наркології та медичної психології  4. Кафедра медичної та 
біологічної фізики 5. Кафедра біологічної та медичної хімії ім. Г.О. 
Бабенка  6. Кафедра гігієни та екології 7. Кафедра патологічної анатомії 8. 
Кафедра патологічної фізіології 9. Клінічної фармакології 10. Кафедра 
анатомії  11. Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії 12. 
Кафедра фізіології 13. Кафедра фармакології та внутрішньої медицини 
№3 імені М.М. Бережницького  14. Кафедра медицини катастроф та 
військової медицини 15. Кафедра травматології і ортопедії 16. Кафедра 
хірургії стоматологічного факультету 17. Кафедра дитячих хвороб 
післядипломної освіти 18. Кафедра неврології та нейрохірургії 19. 
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства 20. Кафедра 
оторинолариногології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї 21. 
Кафедра онкології 22. Кафедра фтизіатрії, пульмонології з курсом 
професійних хвороб 23. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини 24. 
Кафедра дитячої стоматології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Галицька 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 355483

ПІБ гаранта ОП Голод Наталія Романівна
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Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ngolod@ifnmu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-344-32-59

Додатковий телефон гаранта ОП +38(099)-197-46-09
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма (ОПП) 227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я була затверджена вченою радою ІФНМУ (від 28.02.2017 протокол №3 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy). У серпні 2017 року ОПП була оновлена і 
введена в дію з 01.09.2017 наказом ректора від 29.08.2017 № 784-д). 
Для розробки та якісного впровадження ОПП в ІФНМУ, починаючи із 2015 року систематично організовувалися 
навчання адміністративного персоналу та викладачів на базах провідних клінік та університетів Європейського 
союзу, які надають послуги із реабілітації та здійснюють підготовку відповідних фахівців: Центральний госпіталь 
(Таллін, Естонія), Литовський університет наук про здоров’я (Литва), Державна медична вища професійна школа в 
Ополє (Польща), Опольський університет (Польща), Медичний університет ім. Павла Йозефа Шафарика (Кошице, 
Словаччина). Впродовж 2017–2020 років науково-педагогічні працівники (НПП) проходили стажування у 
Польському центрі функціональної реабілітації «VOTUM» (Краків, Польща), Університеті PARACELSUS (Відень, 
Австрія), Академії паліативної допомоги лікарні м. Мюнстер, м. Бон (Німеччина). Також НПП, які впроваджують 
ОПП, систематично беруть участь у Міжнародних програмах обміну досвідом, зокрема Erasmus+ (Державна 
медична вища професійна школа в Ополє (Польща), University of Valladolid (Іспанія)) та ін. програмах; в наукових 
конференціях у галузі фізичної терапії, ерготерапії, що дало можливість подальшого удосконалення ОПП.
Оновлення та удосконалення ОПП, з урахуванням затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН 
України від 19.12.2018р., № 1419 відбулося в травні 2019 року (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-
informatsiya/osvitni-prohramy). 
Ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» в обсязі 480 осіб на весь 
строк навчання (наказ МОН України від 27.06.2019 № 940-л) Університет отримав в 2019 року. Постійно 
відбувається оновлення ОПП з урахуванням інтересів стейкхолдерів, вивчення міжнародного досвіду Проєкт 
оновленої ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» був представлений на громадське обговорення 16.04.2020 року 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/suspilni-obhovorennia?id=2958).
Звіт про результати громадського обговорення заслухано на засіданні проєктної групи 25.05.2020 року і внесено 
зміни та доповнення до Проєкту оновленої ОПП. (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-
prohramy). 
Оновлена ОПП затверджена Вченою радою 26.05.2020р. (протокол №5) та введена в дію наказом ректора від 
28.05.2020р. №560-д (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 62 62 0

2 курс 2019 - 2020 65 64 0

3 курс 2018 - 2019 84 81 0

4 курс 2017 - 2018 32 31 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 32202 Фізична терапія, ерготерапія

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 44683 20004

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

43057 18489

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

1515 1515

Приміщення, здані в оренду 110 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП фізична терапія, 
ерготерапія 2017 _02.pdf

7ojO+N3heXvyMXR2STPd2xspV112OV9d5m7ER7XEXP
4=

Освітня програма ОПП фізична терапія, 
ерготерапія, оновлена_2017.pdf

XhdtB6eGEiWtpK+7aEeIorIxcVrA+LWYzMdBvN5KGuk
=

Освітня програма ОПП фiзична терапiя, 
ерготерапія 2019.pdf

zIyCAvmxhzhFDOojUUYrAxpeA7/sKQUXajb5yadjPk8=

Освітня програма ОПП фiзична терапiя, 
ерготерапія 2020р.pdf

MFc/BfH3IU9T24Clw7xjZwBOpwgy+8raWVrLaWVkJM
o=

Навчальний план за ОП Навчальний план Фізична терапія, 
ерготерапія 2017.pdf

2vjeH2hRnuKt4smJS7Lhd1jpvLnDOsaqF73l6FPXk7c=

Навчальний план за ОП Навчальний план Фізична терапія, 
ерготерапія 2019.pdf

tTh9kKdNshIbJuu/ltaQvWoalfx2/J7yXOH58FV3YA0=

Навчальний план за ОП Навчальний план Фізична терапія, 
ерготерапія 2020.pdf

QrZlUR9jnJyfxpbuRU3rx4YXlY3MxgzVJbz30p2XfWA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Нестерчук.pdf 5hB6tzLem4QargT6Vb5+bL02MSnH2pIgl9Yx91/KKeg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Зазубик.pdf Ca+lxQQovJPB/Qf5/o4RRJFpVf/e9hoIMFip+BpDkfI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Чайковський.pdf bUOYnE33AReAicsrfqadKpxpHXIIExcKN5vlVGHdJxs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Закаляк.pdf cHtSeRgHtJmI8mRVBggurRSbGIYiO6kZmku3eBOk9pg
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Ніланд.pdf JZNqfYRIVI+/0MgqAiBwj7nrvwQ+uplW2vyvcWzPlmI=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП - підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з 
порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та 
дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-
педагогічних наук. ОП орієнтована на підготовку сучасних фахівців, здатних до командної роботи у 
мультипрофесійному середовищі для вирішення  складних спеціалізованих задач та практичних проблем, які 
пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної 
та дихальної систем, після хірургічних захворювань, порушень органів чуття, із застосуванням положень, теорій та 
методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук, заснованих на знаннях про  відновлення та 
запобігання втрати рухових функцій та активності людини, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, 
законодавчої бази, комунікацій у професійній сфері. Програма поєднує теоретичну та практичну підготовку 
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здобувачів, що реалізована у логічній послідовності дисциплін, а також у залученні до роботи зі студентами 
практикуючих (клінічних) фахівців галузі до керівництва клінічною практикою і до проведення  практичних занять 
дисциплін циклу професійної підготовки. Обов’язковими для всіх студентів є практики, обсягом 24 кредити, які 
проводяться на базі медичних, реабілітаційних та санаторно-курортних закладів.  

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії ІФНМУ, передбачені в «Стратегія розвитку ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» на 2019-2023p.p.»  (https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/IFNMU-
strategy_.pdf ):
 - забезпечення високоефективної діяльності у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі з 
метою підготовки висококваліфікованих медичних фахівців з моральними і духовними цінностями, 
конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці, розробка та запровадження новітніх 
технологій для покращення медичної допомоги.
Стратегією ІФНМУ передбачений розвиток даної спеціальності в Університеті з подальшим відкриттям 
магістерських програм та набором іноземних студентів за цією ОПП.
Також цілі ОП відповідають «Положенню про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному 
медичному університеті», «Положенню про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в 
Івано-Франківському національному медичному університеті», «Положенню про порядок розробки, затвердження, 
моніторингу та перегляду освітніх програм здобувачів вищої освіти в Івано-Франківському національному 
медичному університеті» (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Для забезпечення студентоцентричного підходу при розробці і впровадженні ОПП гарантом ОП, викладачами 
кафедр, кураторами груп, деканатом факультету постійно проводиться опитування студентів у формі бесід, 
анкетувань з метою урахувань їхніх інтересів та пропозицій стосовно організації освітнього процесу на ОПП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity). За результатами таких опитувань на засіданнях циклової 
методичної комісії зі спеціальності проводиться обговорення даних питань і, за потреби, щорічно проводиться 
оновлення та вдосконалення навчально-методичних комплексів освітніх компонентів ОП та вносяться необхідні 
зміни в ОПП. Наприклад, через зацікавлення студентів були введені такі блоки вибіркових дисциплін як блок 9 
«Особливості кінезіотейпування»; блок 10 «Фізична терапія у спорті»; блок 15 «Лікувальний масаж при різних 
нозологіях»; блок 18 «Сучасні засоби фізичної терапії, ерготерапії» та скорочено кількість годин із дисциплін, які на 
думку здобувачів не є такими привабливими (ОКП 26 «Види оздоровчо-рухової активності» зменшено кількість 
кредитів з дисципліни з 5 до 3.) та ін. (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy). 
Перший випуск фахівців за ОПП відбудеться у червні 2021року.

- роботодавці

При формулюванні цілей і програмних результатів навчання найперше враховувався ринок праці і сучасні вимоги 
роботодавців до компетентностей і вмінь, якими має володіти випускник ОП. Проводилися  консультації із 
представниками Комунального некомерційного підприємства (КНП) «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-
Франківської обласної ради» (ІФ ОР); Дочірнього підприємства «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» 
закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-fizychnoho-vykhovannia-ta-zdorovia); Центру 
фізичної  та реабілітаційної медицини КНП «ОКЛ ІФ ОР»; ТОВ «Центр реабілітації «Рух без болю»; Вигодської 
спеціальної школи ІФ ОР; Реабілітаційного центру «Тода»; Івано-Франківської обласна лікарня паліативної 
допомоги «Хоспіс» (https://ifnmu.edu.ua/uk/1297-reabilitatsiia-v-ivano-frankivsku-maibutni-erhoterapevty-u-
khospisnii-likarni), та інших медичних, реабілітаційних та санаторно-курортних закладів, з якими укладені угоди про 
співпрацю (всього 25 закладів). За проханням роботодавців були введені такі освітні компоненти як:  ОКП 43 
«Комплексна реабілітація військово-службовців та бійців АТО»; ОКП 39 «Фізична терапія, ерготерапія при 
захворюваннях органів чуття»; ОКП 40 «Фізична терапія, ерготерапія в онкології, в паліативній медицині»; ОКП 42 
«Корекційна педагогіка»; «Преформовані фізичні чинники» (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-
informatsiya/osvitni-prohramy).

- академічна спільнота

Для якісного забезпечення програмних результатів навчання постійно триває співпраця із академічною спільнотою 
у рамках міжнародної програми «Еразмус +» Державною вищою медичною професійною школою в Ополє  та 
University of Valladolid, Іспанія (https://ifnmu.edu.ua/uk/1988-vykladachi-ifnmu-za-prohramoiu-erazmus-pobuvaly-na-
stazhuvanni-u-vyshchii-medychnii-profesiinii-shkoli-v-opole-polshcha?
highlight=WyJcdTA0M2VcdTA0M2ZcdTA0M2VcdTA0M2JcdTA0MzUiXQ==); Університетом PARACELSUS (Відень, 
Австрія), Академією паліативної допомоги лікарні м. Мюнстер, м. Бон (Німеччина); Люблянського університету 
(Словенія), Cambridge Assessment English, Pearson, Macmillan Education, CNED FRANCE, Medical University of Lublin 
(Poland),  Medical university of Warsaw (Poland), Український Католицький університет та ін. 
НПП, які впроваджують ОПП, систематично беруть участь у в наукових конференціях у галузі фізичної терапії, 
ерготерапії. 
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- інші стейкхолдери

Для систематичного покращення і оновлення ОП ведеться діалог і співпраця із громадськими організаціями 
«Глухота не вирок» (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2454-v-ifnmu-vidbuvsia-vyiznyi-tabir-dlia-batkiv-ditei-z-vadamy-
slukhu), «Карітас Україна; професором Мальтійського госпіталю спікером магістерської програми «Фізіотерапія. 
Ерготерапія. Логопедія» Петером Ніландом та ін. (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2526-v-ifnmu-vidbuvsia-kruhlyi-stil-
pro-osvitu-z-paliatyvnoi-dopomohy-v-ukraini-foto-video); професійними організаціями: Українським товариством 
фізичної та реабілітаційної медицини (https://ifnmu.edu.ua/uk/3069-vykladachi-ifnmu-opanovuvaly-mizhnarodnu-
klasyfikatsiiu-funktsionuvannia);  Українським товариством ерготерапевтів (https://ifnmu.edu.ua/uk/2588-naukovtsi-
ta-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-pershii-v-ukraini-mizhnarodnii-konferentsii-z-erhoterapii?highlight=);
Українською асоціацією фізичної терапії тощо, співпраця з якими дозволила внести корективи до навчально-
методичних матеріалів дисциплін ОПП (https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx).   

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Сьогодні спеціальність розвивається надзвичайно стрімко. Такому розвитку посприяла міжнародна співпраця у 
галузі та потреба у таких фахівцях у зв’язку із великою кількістю постраждалих від бойових дій на Сході країни. В 
ОПП велика увага приділяється міжнародному досвіду, який враховує демографічні прогнози – стрімке старіння 
населення Європейських країн та України, яке уже зараз потребує фахівців з цієї спеціальності. Таким чином 
розробники ОПП ввели дисципліни, а саме: «Комплексна реабілітація військовослужбовців та бійців АТО», 
«Фізична терапія, ерготерапія в онкології, в паліативній медицині», які допоможуть студентам оволодіти такими 
програмними результатами навчання, які дозволять впроваджувати реабілітаційні втручання у даного контингенту 
пацієнтів. Врахували й те, щоб випускники здобули уміння і навики роботи на різних етапах реабілітаційної 
допомоги: гострому, підгострому та довготривалому при різних порушеннях органів і систем. Для цього на 6,0 
кредитів збільшений об’єм практичної підготовки, яка у більшості проходить на клінічних базах, де студенти 
можуть оволодіти практичними навичками обстеження і втручання у фізичній терапії та ерготерапії. Такий 
широкий перелік клінічних баз (28 угод про співпрацю) (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-
2/viddily/viddil-pratsevlashtuvannya-studentiv-i-vipusknikiv-universitetu) дозволить випускникам  програми бути 
конкурентноспроможними. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Враховуючи сучасний контекст розвитку галузі, швидке зростання мережі реабілітаційних закладів різних форм 
власності, виникнення потреби з підготовки висококваліфікованих фахівців цієї спеціальності у галузі охорони 
здоров’я було сформульовано цілі та програмні результати навчання ОПП, які враховують сучасний стан наукового 
розвитку галузі, спрямовані на оволодіння випускниками здатності демонструвати готовність до зміцнення та 
збереження особистого і громадського здоров'я, проводити заходи, які здатні відновити стан здоров’я, або 
покращити якість життя, реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії із врахуванням 
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), застосовувати сучасні 
науково-доказові дані у професійній діяльності. Особливості Карпатського регіону, зокрема: наявність розвинутої 
мережі курортно-рекреаційних, спортивно-оздоровчих ресурсів,  розвиток інклюзивної освіти, - мають потребу у 
фахівцях з фізичної терапії, ерготерапії, що було враховано при формуванні ОПП.  Це зумовило включення в ОПП 
освітніх компонентів «Спортивна медицина в т.ч. спортивна травматологія», «Корекційна педагогіка», та блоків 
вибіркових дисциплін «Преформовані фізичні чинники», «Фізична терапія у спорті», «Нетрадиційні методи 
реабілітації», спрямованих на забезпечення необхідних компетентностей та програмних результатів навчання 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

У процесі формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» було 
враховано досвід вітчизняних освітніх програм провідних українських університетів, які мали багаторічний досвід 
підготовки фахівців із фізичної реабілітації, зокрема  Львівського державного університету фізичної культури ім. І. 
Боберського, Національного університету фізичного виховання і спорту України, ПНУ ім. В. Стефаника, ТНМУ ім. 
І.Я. Горбачевського, Українського католицького університету (https://bit.ly/2LMp1Aa) та інших. Завдяки програмі 
«Еразмус +», партнерським стосункам з європейськими навчальними закладами Німеччини, Австрії, Іспанії, 
Польщі.  (Університети PARACELSUS Відень, Австрія, University of Valladolid, Іспанія, Państwowa Medyczna Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Opolu (PMWSZ) (Польща))  та ін. поступово здобувався досвід з формування та набуття 
компетентностей професійної підготовки фахівців - фізичних терапевтів, ерготерапевтів та організації освітнього 
процесу направленого на досягнення програмних результатів навчання 
https://ifnmu.edu.ua/uk/2808-daty-shans-fakhivets-z-nimechchyny-navchaie-vykladachiv-ifnmu-ta-mistsevykh-likariv-
povahy-do-liudskoi-hidnosti

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Програмні результати навчання ОПП сформовані відповідно до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
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освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2018 р. №1419. 
Освітні компоненти сформовані таким чином, щоб студент міг поступово оволодіти всіма програмними 
результатами навчання: демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я 
шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, 
членів їх родин, медичних фахівців; спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у 
професійному середовищі; володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом; дотримуватися етики 
ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами);  використовувати сучасну 
комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела 
інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень; застосовувати у 
професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та 
ерготерапії; надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; 
вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя; застосовувати методи й інструменти визначення та 
вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману 
інформацію; трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ); діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та 
нормами професійної етики; реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії; здійснювати 
заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності; здійснювати заходи 
ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в 
діяльності; застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності; обирати оптимальні форми, 
методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та 
приватність тощо. 
Більшість ПРН здобувається на дисциплінах, які відносяться до професійної фахової підготовки, а особливо в 
процесі практичної підготовки, під час аудиторних занять та клінічних і переддипломної практик. 
Завдяки постійному оновленню блоків вибіркових дисциплін з урахуванням побажань стейкхолдерів програмні 
результати навчання здобуваються частково і на вибіркових дисциплінах, що дозволяє вдосконалювати та 
доповнювати набуті знання та вміння з нормативних дисциплін.  

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання ОПП сформовані відповідно до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2018 р. №1419. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

240

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», та затвердженому 
Стандарту вищої освіти за цією спеціальністю для першого бакалаврського рівня вищої освіти. Мета ОПП – 
підготовка фахівців галузі охорони здоров’я, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми з фізичної терапії, ерготерапії, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, 
соціальних, психолого-педагогічних наук та потреб сучасного ринку праці, враховуючи нові тенденції, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області ОП передбачає 
здобуття знань для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, 
психолого-педагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки 
життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової 
іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов'язків; основних положень етики. У процесі навчання 
використовуються  такі методи, методики та технології як спостереження, опитування, тестування та вимірювання у 
фізичній терапії та ерготерапії; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії та ерготерапії; 
вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги. Застосовуються інструменти та 
обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; тестування та вимірювання у фізичній 
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терапії та ерготерапії; проведення заходів фізичної терапії та ерготерапії; технічні допоміжні засоби пересування та 
самообслуговування. Фокус освітньої програми орієнтований на підготовку сучасних фахівців, здатних до командної 
роботи у мультипрофесійному середовищі для вирішення  складних спеціалізованих задач та практичних проблем, 
які пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-
судинної та дихальної систем, після хірургічних захворювань, порушень органів чуття, із застосуванням положень, 
теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук, заснованих на знаннях про  
відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини, вимог охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, законодавчої бази, комунікацій у професійній сфері. Програма поєднує теоретичну та практичну 
підготовку здобувачів, що реалізована у логічній послідовності дисциплін, а також у залученні до роботи зі 
студентами практикуючих (клінічних) фахівців галузі до керівництва клінічною практикою і до проведення  
практичних занять дисциплін циклу професійної підготовки. Практики є обов’язковими для всіх студентів і 
проводяться на базі медичних, реабілітаційних та санаторно-курортних закладів.
Тривалість ОП - 3 роки 10 місяців і містить 8 семестрів. Форма навчання – тільки денна.  

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка 
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).   
Студенти мають змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибіркові компоненти навчального 
плану. Обов’язкові навчальні дисципліни складають 75% навчального плану (180 кредитів ЄКТС) 46 освітніх 
компонентів, дисципліни вільного вибору – 25% (60 кредитів ЄКТС) каталог вибіркових компонентів складається із 
38 дисциплін, згрупованих у 18 блоків (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy) .
Студент самостійно обирає вибіркову дисципліну з кожного блоку відповідно до  Положення про реалізацію права 
вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін в Івано-Франківському національному медичному університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty ), що відображається в Індивідуальному навчальному плані 
студента.
Крім того, ОПП передбачає формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти через 
можливості академічної мобільності та неформальної освіти.
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). Широко і успішно використовуються елементи дистанційних 
технологій (форми змішаного навчання e-leаrning), що значно покращує можливості здобувачів до індивідуалізації 
освітньої траєкторії.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти ОПП відбувається на підставі Положення про організацію 
освітнього процесу ІФНМУ  
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_організацію_освітнього_процесу
_в_іфнму.pdf) та Положення про реалізацію права вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) та Каталогу вибіркових дисциплін в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/stom/katalogi/KVD_ergo.pdf). Враховуючи 
виклики часу, в 2020/2021 навчальному році в Університеті запроваджена система дистанційного обирання 
вибіркових компонентів, зокрема деканатом медичного факультету створена відповідна форма у додатку Microsoft 
Forms (https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/stom/katalogi/KVD_ergo.pdf), де 
студенти зі свого акаунту мають можливість самостійно обирати ті вибіркові дисципліни з кожного блоку, які мають 
намір вивчати у наступному навчальному році. 
Формування вибіркових навчальних компонентів відбувається шляхом проведених анкетувань 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity), вивчення та обговорення пропозицій та побажань студентів, 
працедавців, випускників, з урахуванням тенденцій розвитку реабілітаційних технологій у сучасній фізичній терапії, 
ерготерапії. Зокрема, за побажаннями студентів до ОПП було введено вибіркові блоки 9; 15, 18   
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здійснюється під час проведення практичних занять, проходження практик, де відбувається 
засвоєння і вдосконалення знань та практичних навичок для здобуття випускниками умінь і навичок роботи на 
різних етапах реабілітаційної допомоги: гострому, підгострому та довготривалому при різних порушеннях органів і 
систем. Практичні заняття проводяться у навчально-практичних центрах (НПЦ) «Фізична терапія, ерготерапія», які 
забезпечені необхідним обладнанням для оволодіння практичними навичками.
Навчальний план містить такі клінічні практики: Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії, в тому числі: 
Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії, Виробнича практика з фізичної терапії, ерготерапії, 
Клінічна практика при порушенні діяльності органів і систем, в тому числі: опорно-рухового апарату,  серцево-
судинної, нервової та дихальної систем, Переддипломна практика з фізичної терапії, ерготерапії. Практики 
проводяться згідно з укладеними угодами  (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-
pratsevlashtuvannya-studentiv-i-vipusknikiv-universitetu). У штаті ІФНМУ фахівці з фізичної реабілітації, фізичної 
терапії, ерготерапії є фаховими керівниками практик та залучені до проведення практичних занять.
До проведення практичних занять і практик залучаються фахівці з практичної охорони здоров’я, працівники 
реабілітаційних центрів, профільних фахівців за напрямами фізична терапія, ерготерапія.

Сторінка 9



Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття здобувачами соціальних навичок формується під час вивчення усіх дисциплін ОПП як загальної, так і 
професійної підготовки та відображені у загальних компетентностях: навички міжособистісної взаємодії; здатність 
працювати в команді; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою, а також у програмних результатах 
навчання: здатність демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я; 
вербально і невербально спілкуватися з особами та групами, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і 
професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді; 
проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. Досягти зазначених результатів 
навчання студенти можуть завдяки вивченню таких освітніх компонентів: Українська мова (за проф. 
спрямуванням), Філософія реабілітації, ерготерапії, Основи психології, Основи педагогіки, Іноземна мова, 
Соціально-психологічна опіка. Дисципліни професійного спрямування, практична підготовка, клінічні практики, 
участь у студентських наукових гуртках навчають здобувачів освіти вести професійні дискусії, обґрунтовувати свою 
точку зору, брати на себе відповідальність у критичних умовах, керувати часом та ін. Загалом, набуття здобувачами 
вищої освіти соціальних навичок (soft skills) відбувається упродовж усього періоду навчання. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На сьогоднішній день відповідний професійний стандарт відсутній. Освітньо-професійна програма розроблена 
відповідно до вимог ст.1 п.17, ст.10 п. 3, ст. 29 Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства  освіти і науки України від 19.12.2018р. № 1419 з врахуванням Національного класифікатора  
України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (із змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів від 
29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти». 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до  Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-
dokumenty) навчальний рік триває 40 тижнів, 60 кредитів ЄКТС (1 кредит = 30 академічних годин). Тижневе 
навантаження на студента становить 1,5 кредити ЄКТС.  Загальне фактичне навантаження студентів за навчальним 
планом складає 7200 годин (240 кредитів ЄКТС). Із них аудиторних годин 3930, а самостійної роботи 3270 (55% : 
45%  відповідно).
Співвідношення між аудиторними заняттями та самостійною позааудиторною роботою студентів (СПРС) при 
вивченні дисциплін циклу «Загальної підготовки» становить 47% : 53%; дисциплін циклу «Професійної підготовки», 
відповідно 59% : 41%; практичної підготовки –42% : 58%. 
 Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом.  
В Університеті існують різні організаційні форми самостійної роботи: самостійна позааудиторна робота студента та 
індивідуальна аудиторна самостійна робота під керівництвом викладача. СПРС виконується у вільний від занять, 
зручний для студента час, як правило, поза аудиторією або, з урахуванням специфіки дисципліни - в клініці, 
навчально-практичному центрі чи лабораторії.  Навчально-методичне забезпечення СПРС розміщене на сайтах 
кафедр (https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» не передбачено дуальної форми освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/pryimalna-komisiia/vstup-do-universytetu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра із зазначеної ОПП вперше був здійснений у 2017 році у межах 
ліцензованого обсягу, що становив 100 осіб. Вступ на навчання за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
на основі конкурсного відбору, порядок якого регламентовано «Правилами прийому на навчання до ІФНМУ», 
розробленими Приймальною комісією ІФНМУ відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
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закладів України. Враховуючи особливості навчання на ОПП, вступникам на 1 курс на основі повної загальної 
середньої освіти на строк навчання 3 роки 10 місяців (денна форма) запропоновано дві конкурсні пропозиції з 
предметів, які необхідні для оволодіння студентами визначених Стандартом вищої освіти програмних результатів 
навчання, а саме: конкурсна пропозиція №1 -з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3), біології або 
хімії (0,4), фізики або математики (0,3);  конкурсна пропозиція №2 - української мови та літератури (0,3), біології 
(0,4), хімії (0,3) (шляхом подання сертифікатів ЗНО). Конкурсний бал для вступу – не менше 100 балів 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/pryimalna-komisiia/vstup-do-universytetu). 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Результати навчання, отримані в інших ЗВО, обліковані у кредитах ЄКТС, перезараховуються в Університеті 
відповідно до Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін (індивідуальних навчальних планів) 
та визначення академічної різниці в Івано-Франківському національному медичному університеті
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_порядок_перезарахування_навч
альних_дисциплін.pdf) та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу Івано-Франківського національного медичного університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_порядок_реалізації_права_на_а
кадемічну_мобільність.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Кожного року на ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» ІФНМУ поновлюються або переводяться студенти інших ЗВО 
України. Зокрема на 2019-2020 н.р. на 2 курс було переведено студента Д. з Тернопільського національного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.  
Перезарахування як дисциплін, так і окремих модулів дисциплін, регулюється Положенням про порядок 
перезарахування навчальних дисциплін (індивідуальних планів) та визначення академічної різниці в ІФНМУ 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).  
Наприклад, відповідно до рішення ректорату ІФНМУ від 21.01.2020р., розпорядженням декана факультету від 
21.01.2020р. №04, студенту Д. 2 курсу 91 групи перезараховано дисципліну «Фізіологія, модуль 2», яку він виконав в 
повному об’ємі навчаючись в Тернопільському національному медичному університет ім. І.Я. Горбачевського. 
Студенту П. у 2019-р., який був переведений із «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», було 
перезараховано 10 навчальних дисциплін.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положення про 
неформальну та інформальну освіту в Івано-Франківському національному медичному університеті, яке розміщене 
на сайті Університету у вільному доступі (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).  

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Наприклад студентам 3 курсу С. та М., які успішно пройшли навчання на курсах з масажу, що засвідчується 
відповідними сертифікатами і на практичних заняттях продемонстрували високий рівень знань та умінь, рішенням 
ректорату від 22.01.2021 року, протокол № 13 було перезараховано 74 години із дисципліни «Основи класичного 
масажу». 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми навчання регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_організацію_освітнього_процесу
_в_іфнму.pdf).
Основними формами навчання на ОПП є: лекція, практичне, семінарське заняття, консультація, самостійна робота 
студента, індивідуальне заняття, практична підготовка, науково-дослідна робота студентів, форми змішаного 
навчання e-leаrning та контрольні заходи. Методи навчання і викладання на ОПП, які сприяють досягненню 
програмних результатів навчання, мають свої особливості в залежності від освітнього компонента та  ґрунтуються 
на принципах студентоцентричного навчання, мультидисциплінарному та комптентністно-орієнтованому підходах 
із застосуванням самореалізації студента, самоосвіти, партнерства, інтеграції навчальної та наукової діяльності. На 
ОПП активно використовуються такі методи, методики та технології навчання: спостереження, опитування, 
тестування та вимірювання у фізичній терапії та ерготерапії;  обробки інформації; планування та реалізації заходів 
фізичної терапії та ерготерапії; вербального і невербального спілкування; тренінги, диспути, дискусії, розв’язування 
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ситуаційних задач, робота в команді; робота в НПЦ «Фізична терапія, ерготерапія».
Інформація про методи і форми навчання для досягнення результатів навчання відображена  у силабусах, 
навчальних і робочих програмах дисциплін (https://ifnmu.sharepoint.com/SitePages/teacherPage.aspx)

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід враховується в реалізації освітнього процесу ІФНМУ, відповідно до Статуту 
Університету (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) та Стратегії розвитку ІФНМУ на 2019-2023р. 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/stratehiia-rozvytku-ifnmu. Студенти беруть участь у роботі 
Студентського парламенту, Вченої ради, деканату, старостатів, Студентського наукового товариства, що впливає на 
прийняття адміністрацією управлінських рішень. В Університеті існує практика опитування і анкетування студентів, 
що дозволяє виявити рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity). Органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні 
та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу на ОПП, вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів 
і програм.
Результати анкетування здобувачів освіти засвідчили, що загалом 98% серед опитаних студентів задоволені рівнем 
освіти, яку вони здобувають в Університеті (з них 23% оцінюють рівень задоволеності освітою як «високий», 55% – 
як «достатній», а 20% – як «середній»). 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/viddili/ects/rezultati_ergo.pdf).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода реалізується студентами через змогу обирати вибіркові компоненти згідно з «Положенням про 
реалізацію права вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін ІФНМУ» 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) Формування вибіркових навчальних компонентів 
відбуваються з урахуванням аналізу інтересів стейкхолдерів, тенденцій  розвитку галузі фізичної терапії та 
ерготерапії. Успішно використовуються елементи дистанційних технологій (e-leаrning), що значно покращує 
можливості здобувачів для реалізації права вибору. Студенти беруть активну участь у СНТ, наукових гуртках кафедр 
та самостійно обирають тематику дослідження і демонструють результати на студентських наукових конференціях. 
В 2019 році секція «Фізична реабілітація, ерготерапія та фізичне виховання» на 88-й науково-практичній 
конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» була найчисельнішою 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentski-naukovi-forumy).
Академічна свобода викладачів реалізується правом вибору форм та методів викладання, напрямку наукової 
діяльності, авторських курсів, що підтверджується Каталогом 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/stom/katalogi/KVD_ergo.pdf). Результати 
анкетування студентів засвідчують, що їх думка враховується в організації освітнього процесу. 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасники освітнього процесу мають можливість ознайомитись з інформацією щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, методичними матеріалами на сторінках кафедр за логіном і паролем свого облікового запису. 
Після зарахування до Університету кожен студент отримує логін і пароль з доступом до електронного ресурсу 
ІФНМУ  (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/office-365).
Інформування студентів про політику навчальної дисципліни відбувається на першому занятті у формі бесіди зі 
студентами, де їх ознайомлюють з  цілями, змістом, порядком та критеріями оцінювання, які представлені у 
силабусах навчальних дисциплін,  організацією та видами самостійної роботи, процедурою відпрацювання 
пропущених аудиторних занять. Щодо вибіркових компонентів, то кафедри проводять їх анонсування у семестрі, 
який передує семестру вивчення дисципліни для усвідомленого вибору студентами, а деканат організовує запис на 
вивчення вибіркових компонентів 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/med/katalogi/Instruction.pdf).
Також, завдяки наявній практиці змішаного навчання  (e-leаrning) з використанням системи MicrosoftTeams, 
студенти мають змогу спілкуватися із викладачами, отримувати консультації, допоміжні матеріали для навчання 
тощо (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/dystantsiine-navchannia).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Студенти, які навчаються за ОПП мають змогу проводити наукові дослідження в студентських наукових гуртках 
кафедр, самостійно обираючи тематику досліджень. Навчально-дослідницька робота виконується студентами в  
позааудиторний час та під час проходження клінічних практик, таке поєднання навчання і досліджень під час 
реалізації ОП дає змогу не тільки покращити навчальний процес, але і виявити найбільш активних і здібних 
студентів, які здатні у майбутньому займатися науковою діяльністю у галузі фізичної терапії, ерготерапії. Із появою 
нової спеціальності в ІФНМУ у 2017 році змінюється вектор наукових досліджень кафедр, зокрема: фізичної 
реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання; загальної практики (сімейної медицини), фізичної 
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реабілітації та спортивної медицини; травматології та ортопедії; більше уваги приділяється проблемам реабілітації, 
розробці та удосконаленню організаційно-методичних основ фізичної терапії, ерготерапії. У зв’язку із великою 
чисельністю студентів, які досліджують проблематику фізичної терапії та ерготерапії, вперше у 2018 році в ІФНМУ 
на науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 
з’являється нова окрема секція «Фізична реабілітація, ерготерапія та фізичне виховання». У 2019 році – секція 
«Фізична реабілітація, ерготерапія та фізичне виховання» була найбільш чисельною серед інших секцій, було 
опубліковано 20 тез доповідей та 7 учасників здобули призові місця (Романович Сергій, Семчук Наталя, Коваль 
Галина, Ткаченко Ольга та ін.). Результати дослідження опубліковані у  матеріалах науково-практичних 
конференцій студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentski-naukovi-forumy). Хорошою традицією ІФНМУ стало проведення «Дня 
науки», під час якого студенти звільняються від занять і беруть участь у роботі конференції ( 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentski-naukovi-forumy ).
Результати наукових напрацювань НПП впроваджуються при викладанні дисциплін, наприклад, раціоналізаторську 
пропозицію «Застосування МКФ в поєднанні МКХ-10 для систематизації інформації ведення хворих прооперованих 
на органах черевної порожнини» авторів Чурпій І.К., Голод Н.Р., Куравська Ю.С., Тудоси В.Г., Янів О.В., Федорівська 
Л.П. впроваджено у дисципліну «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування при різних нозологіях»,  що 
підтверджується Актом впровадження; методики: «Бароподометрія,  як метод діагностики патології стоп у дітей»; 
«Бароподометрія, як метод діагностики патології  хребта у дітей»; «Використання подологічної платформи SIGMA 
XL для скринінгової діагностики плосковальгусної деформації стоп у дітей»; «Використання подологічної 
платформи SIGMA XL для діагностики та корекції зміщення центру ваги у хворих з сколіозом при проведенні 
лікування за допомогою корсету Шино» впроваджено у дисципліну «Травматологія та  ортопедія за професійним 
спрямуванням».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Науково-педагогічні працівники ІФНМУ мають змогу оновлювати зміст освітніх компонентів ОП щорічно, 
застосовуючи своє право на академічну свободу. Оскільки НПП систематично проходять підвищення кваліфікації, а 
адміністрація ІФНМУ систематично організовує лекції,  науково-практичні стажування у провідних фахівців з 
фізичної терапії, ерготерапії https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3069-vykladachi-ifnmu-opanovuvaly-mizhnarodnu-
klasyfikatsiiu-funktsionuvannia?highlight=;
https://ifnmu.edu.ua/uk/2790-neotsinennyi-dosvid-nimetskykh-koleh-vykladachi-ifnmu-berut-uchast-u-treninhu-z-
paliatyvnoi-dopomohy?highlight 
https://ifnmu.edu.ua/uk/2808-daty-shans-fakhivets-z-nimechchyny-navchaie-vykladachiv-ifnmu-ta-mistsevykh-likariv-
povahy-do-liudskoi-hidnosti?highlight  ;
https://ifnmu.edu.ua/uk/2526-v-ifnmu-vidbuvsia-kruhlyi-stil-pro-osvitu-z-paliatyvnoi-dopomohy-v-ukraini-foto-video?
highlight ;
https://ifnmu.edu.ua/uk/2821-likuvaty-patsiienta-a-ne-khvorobu-vykladachi-ifnmu-pro-dosvid-nimetskykh-koleh?
highlight=  та інших заходах.
Освітні компоненти ОПП постійно оновлюються, особливо ті, які забезпечують професійну (фахову) підготовку. 
Викладачі кафедр систематично беруть участь у фахових наукових конференціях, тренінгах, семінарах, що дає змогу 
оновлювати навчальний матеріал сучасними науковими розробками https://ifnmu.edu.ua/uk/2588-naukovtsi-ta-
studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-pershii-v-ukraini-mizhnarodnii-konferentsii-z-erhoterapii?highlight=. 
Наукові здобутки кафедр в процесі виконання комплексних науково-дослідних робіт (НДР) відображені у освітніх 
компонентах ОПП: наприклад доц. Зінченко оновила змістове наповнення ОКП 15 «Терапевтичні вправи» із 
урахуванням сучасних практик у галузі фізичної терапії. 
На засіданнях циклової методичної комісії розглядаються актуальні питання освітнього процесу у галузі, вивчається 
та аналізується досвід набутий в програмі «Еразмус+». Вносяться відповідні пропозиції як на засіданнях кафедр так 
і на засіданнях навчально-методичної комісії з фізичної терапії, ерготерапії. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Завдяки інтернаціональній діяльності ІФНМУ НПП мають можливість збільшити свій освітньо-науковий потенціал 
шляхом обміну досвіду та використання найкращих практик. 
Участь  НПП у міжнародному проєкті програми ЄС «Еразмус+» дозволила внести корективи до ОПП і навчальних 
планів щодо збільшення обсягу практичної підготовки студентів з наближенням до європейських стандартів.  
Викладачі ОПП брали участь у стажуваннях в європейських університетах та клініках:
проф. Чурпій проходив стажування в  University of Valladolid, (Іспанія), http://bit.ly/3rHPNK1; Міщук В.Г., Григорук 
Г.В., Тудоси В.Г. та загалом більше 50 науково-педагогічних працівників, які викладають на ОПП «фізична терапія, 
ерготерапія» - університет  PARACELSUS (Австрія);  Вища медична школа Ополє (Польща) – Зінченко Н.М., 
Козінчук Г.В., Мізюк Т.М.; центральний госпіталь (Естонія) – Ерстенюк А.М. та ін., «Польський центр реабілітації 
функціональної VOTUM» (Польща) - Голод Н.Р., Зінченко Н.М., Морська Л.В., «Академія паліативної допомоги» 
(Німеччина) 
та ін., що підтверджується відповідними сертифікатами. Відділ міжнародних зв’язків ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-mizhnarodnykh-zviazkiv) координує співпрацю із  
зарубіжними навчальними закладами та науковими установами. Зокрема, у грудні оголошено відбір серед студентів 
за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» бажаючих пройти стажування в місті Ополє (Польща). 
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
ІФНМУ (https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) та ґрунтується на принципах об'єктивності, 
систематичності та системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, доступності та зрозумілості 
методики оцінювання.
Досягнення програмних результатів навчання оцінюються в процесі проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів з кожної дисципліни, оцінювання результатів практик і атестації випускників. 
Поточний контроль здійснюється під час практичних та семінарських  занять у формі тестування, презентацій 
доповідей, проєктів, виконання практичних навичок згідно алгоритму, складання комплексів терапевтичних вправ 
для осіб з різними нозологіями.
Підсумковий контроль знань проводиться у формі підсумкових модульних контролів з дисциплін на останніх 
заняттях шляхом тестового контролю, розв’язування ситуаційних задач, усної співбесіди і виконання практичних 
навичок. Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» здійснюється у формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-
орієнтованого іспиту (ПОІ). Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» оцінює відповідність професійної 
компетентності випускника вимогам визначених Стандартом, здійснюється ДО  «Центр тестування професійної 
компетентності  фахівців з вищою освітою напрямів підготовки  «Медицина» і «Фармація»  при МОЗ  України» 
відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів. Практично-орієнтований іспит оцінює 
відповідність компетентності випускника вимогам, визначеним Стандартом та освітньою-професійною програмою, і 
проводиться Екзаменаційною комісією Університету.
Інформація про форми та методи проведення контролю знань студентів і критерії оцінювання відображена у 
навчальних та робочих програмах і силабусах дисциплін, які розміщені на електронних сторінках кафедр 
(https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc). 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів на 
ОПП  передбачена навчальними та робочими програмами і силабусами  навчальних дисциплін, які  розміщені та 
доступні на  сайтах кафедр, які викладають певну дисципліну 
(https://ifnmu.sharepoint.com/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%
D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80.aspx ).
Правила проведення контрольних заходів регулюються Положенням про організацію освітнього процесу ІФНМУ 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Контрольні заходи регулюються Положенням про організацію освітнього процесу ІФНМУ 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів передбачено у силабусах навчальних дисциплін, які доступні 
студентам ІФНМУ на сайті Університету за їхніми логінами і паролями. Вимоги до рівня знань і вмінь студентів 
зазначені в робочих програмах та силабусах дисциплін,  переліках практичних навичок, переліках питань на 
поточний та підсумковий контролі і є доступними на сайтах кафедр, які викладають певну дисципліну 
https://ifnmu.sharepoint.com/SitePages/teacherPage.aspx
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, посилання на силабуси та інші матеріали із 
дисципліни доводяться до здобувачів вищої освіти на першому занятті з дисципліни. У заключній частині кожного 
заняття НПП ознайомлюють студентів з отриманими ними оцінками, а на останньому занятті з модуля – сумою 
балів за поточну успішність, нагадують про критерії оцінювання та структуру підсумкового модульного контролю. 
Відділом ЄКТС та моніторингу якості освіти проводиться анкетування студентів щодо зрозумілості критеріїв 
оцінювання в Університеті (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-
transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам Стандарту вищої освіти  за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» для  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджений Наказом МОН від 
19.12.2018 р. №1419) введений в дію з 2018-2019 навчального року, який передбачає проведення стандартизованого 
кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-орієнтованого іспиту. Практично-орієнтований 
іспит оцінює відповідність компетентності випускника вимогам, визначеним Стандартом 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/standarti/OPP/227-fizichna-terapiya-
ergoterapiya-bakalavr.pdf) та освітньо-професійною програмою
(https://ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy).
Практично-орієнтований іспит оцінює готовність випускника за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до провадження професійної діяльності шляхом виконання 
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практичних навичок на реальному об'єкті майбутньої діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, 
муляж, ситуаційне завдання тощо), максимально наближених до реалій практичної діяльності 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).  

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_організацію_освітнього_процесу
_в_іфнму.pdf).
Програмні вимоги, перелік практичних навичок, питань для поточного і підсумкового контролю та процедура 
проведення контрольних заходів із кожної дисципліни, передбачена у робочих навчальних програмах та силабусах 
навчальних дисциплін, які доступні студентам ІФНМУ на сайті Університету 
(https://ifnmu.sharepoint.com/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%
D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80.aspx).
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, посилання на силабуси та інші матеріали 
дисциплін доводяться до здобувачів вищої освіти на першому занятті з дисципліни. Кафедра не пізніше як за місяць 
до складання підсумкового контролю надає студентам достовірну базу завдань, які виносяться на підсумковий 
контроль.
Систематично проводиться опитування студентів щодо зрозумілості критеріїв оцінювання, а при необхідності, 
проводиться їх коригування (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-
transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Під час реалізації ОП конфліктних ситуацій та необ’єктивного оцінювання знань здобувачів вищої освіти виявлено 
не було.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюються Положенням про процедуру розгляду 
звернень (заяв, скарг, пропозицій) здобувачів освіти Івано-Франківського національного медичного університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/pologennia_pro_rozgliad_zvernen.pdf) та 
Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією в Івано-Франківському 
національному медичному університеті (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-koruptsii)  
де визначено процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів. Систематично проводиться опитування 
студентів щодо якості освітнього процесу (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-
ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity). Студенти мають змогу 
анонімно звернутися до адміністрації Університету через «Скриньки довіри», які розміщені у навчальних корпусах 
та на сайті Університету  (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/liniia-doviry). 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу ІФНМУ. Студенти мають право на проходження контрольних заходів повторно при отриманні незадовільної 
оцінки на підсумковому контролі, Підсумковій атестації, а також для покращення свого рейтингового балу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_організацію_освітнього_процесу
_в_іфнму.pdf). Наприклад: відповідно до звернень студентів 4 курсу та рішення ректорату студентці М. дозволено 
повторне проходження підсумкового модульного контролю із дисциплін «Теорія і методика адаптивного фізичного 
виховання» та «Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародної класифікації функціонування) та 
професійного розвитку»; студентці Б. - із дисциплін «Хірургічні хвороби за професійним спрямуванням» та 
«Медична психологія»; студентці Р. – із дисциплін «Теорія і методика адаптивного фізичного виховання» і 
«Валеологія», з метою покращення їх рейтингового балу.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_організацію_освітнього_процесу
_в_іфнму.pdf).
Для урегулювання скарг, пропозицій, спірних питань розроблено Положення про процедуру розгляду звернень 
(заяв, скарг, пропозицій) студентів Івано-Франківського національного медичного університету 
(https://ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_rozhliad_zvernen_studentiv.pdf).
  Здобувачі освіти ознайомлені із процедурами оскарження, висловлюють свої побажання та зауваження під час 
анонімного анкетування (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-
transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity) та через «Скриньки довіри», які розміщені у 
навчальних корпусах та на сайті Університету  (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/liniia-doviry).

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
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Дотримання академічної доброчесності в Університеті регламентується такими нормативними документами:
Кодексом академічної доброчесності Івано-Франківського національного медичного університету
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/kodeks_akadem_dobrochesnist.pdf),
Положенням про академічну доброчесність в Івано-Франківському національному медичному університеті
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/pologennia_aka
dem_dobrochesnist.pdf).
З метою підвищення якості освітнього процесу Університет приймає участь у проєкті «Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти проєкту - Academic IQ» (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3245-ifnmu-vizme-uchast-u-
proiekti-initsiatyva-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-iakosti-osvity).
Для ознайомлення учасників освітнього процесу з питань академічної доброчесності на сайті ІФНМУ опубліковані 
додаткові матеріали:
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/komisiia-z-vyiavlennia-ta-zapobihannia-plahiatu). 
В Університеті працює Комісія з виявлення  та запобігання академічного плагіату 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/nakaz_akadem_
dobrochesnist.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Одним із інструментів протидії порушення академічної доброчесності в Університеті є процедура перевірки на 
академічний плагіат. Цю процедуру проходять усі наукові тези та статті, студентські наукові роботи, праці 
навчально-методичного характеру, монографії, дисертаційні роботи, підручники, посібники тощо
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/komisiya_plagiatu/priom_materialiv.pdf. 
Створено онлайн-курс «Основи академічної доброчесності»
https://courses.ifnmu.edu.ua/courses/course-v1:KZVTZP+001+2020_T1/about

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В Університеті прийнято Кодекс академічної доброчесності Івано-Франківського національного медичного 
університету. Здобувачі освіти шляхом підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності 
засвідчують про ознайомлення та відповідальність за дотримання академічної доброчесності 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akadem
_dobrochesnist.pdf). З метою ознайомлення студентів із засадами академічної доброчесності в Університеті 
проводяться семінари, виробничі збори, старостати, на сайті ІФНМУ розміщені навчальні матеріали 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/komisiia-z-vyiavlennia-ta-zapobihannia-plahiatu). 
У Правилах внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному 
університеті передбачена відповідальність за дотримання академічної доброчесності 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Правила_внутрішнього_р
озпорядку.pdf), передбачають неприпустимість ситуацій із порушень академічної доброчесності на усіх етапах 
освітнього процесу. Положення про запобігання та виявлення  академічного плагіату в Університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/komisiya_plagiatu/Pologennya.pdf) 
регламентує відповідальність усіх учасників освітнього процесу. 
Порушень академічної доброчесності за період реалізації даної ОПП не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладення з ними трудових договорів (контрактів) в ІФНМУ розроблений відповідно до ч. 11 ст. 55 Закону України 
«Про вищу освіту»; «Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів», затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України 05.10.2015p., №1005, Статуту ІФНМУ  
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf).
Конкурсний добір викладачів ОП та забезпечення необхідного рівня їх професіоналізму регламентує документ: 
«Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладення з ними трудових договорів (контрактів) в ІФНМУ»
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/oholoshennya/311-poryadok-provedennya-konkursnoho-vidboru). 
Викладачі, які забезпечують реалізацію ОПП, пройшли конкурсний відбір відповідно до діючого Порядку та 
підтвердили свою академічну та професійну кваліфікацію. 
Оголошення про проведення конкурсу на посади, терміни його проведення публікуються на офіційному веб-сайті 
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Університету (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Для реалізації освітнього процесу на даній ОПП залучаються роботодавці, зокрема: Романишин Б.С. - «Центр 
здорового хребта доктора Романишина»; Фіцич М.В. - реабілітаційно-профілактичний центр «Крок за кроком»; 
Красюк Д.Л. - «Оздоровчий центр TODA»; Зазубик М.Я. - ТОВ Центр реабілітації «Рух без болю»; Дорошенко О.О. - 
лікувально-діагностичний центр «Neuroglobal»; Федірко А.М. - ДП «СКК» «Моршинкурорт» ЗАТ 
«Укрпрофздоровниця»; Слугоцька І.В.- Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги;  
Веселовський В.М. - ТОВ «Інститут Вертебрології і Реабілітації»; Якимчук Н.В. - Центр свідомого батьківства 
«Дівія»;  Макогін А.П. - КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» та ін. згідно з угодами про співпрацю 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/viddili/viddil_pracevlashtuvannia/praktika/Перелік%20баз%20
практик%20для%20здобувачів%20освіти%20спеціальності%20227%20Фізична%20терапія,%20ерготерапія_.pdf
На цих та інших базах згідно з укладеними угодами проводяться  наступні практики: загальна ознайомча практика 
за профілем майбутньої професії; виробнича практика з фізичної терапії, ерготерапії; клінічна практика при 
порушенні органів і систем; переддипломна практика з фізичної терапії, ерготерапії.
Роботодавці, фахівці з фізичної терапії, ерготерапії брали участь у обговоренні проєкту ОПП 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія», що враховано при формуванні навчальних планів і програм (https://ifnmu.edu.ua/uk/publichna-
informatsiya/osvitni-prohramy).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ІФНМУ залучає до аудиторних занять на ОПП професіоналів-практиків, експертів галузі, які працюють у 
лікувальних, реабілітаційних та оздоровчих закладах. Всього укладено 28 договорів про співпрацю із закладами, які 
надають оздоровчі послуги на різних етапах реабілітації. Роботодавці активно залучаються як до оновлення ОПП, 
так і до організації та реалізації освітнього процесу, а саме: Гриневич Р. - Івано-Франківський лікувально-
фізкультурний центр «Здоров’я»; Штайден Є. - директор Центру фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ОКЛ 
ІФ ОР»; Пайш О., Макогін А.П. - КНП «МДКЛ ІФ МР; Слугоцька І. - Івано-Франківський обласний клінічний центр 
паліативної допомоги; Веселовський В. - ТОВ «Інститут Вертебрології і Реабілітації»; Фіцич М. - «Крок за кроком» 
для проведення практичних занять і проходження практик.  Двоє співробітників кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного виховання працюють фізичними терапевтами у реабілітаційних центрах за 
сумісництвом і є фаховими керівниками клінічних практик на цих базах (доцент Зінченко Н., викладач Тудоси В.). 6 
НПП кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання є членами Українського товариства 
фізичної та реабілітаційної медицини, 1 викладач – членом всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних працівників Івано-Франківського національного медичного університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/normativni_dok/Положення_про_підв_кв
аліф.pdf).
Університет сприяє професійному розвитку викладачів, а саме, існує система безперервного навчання  та 
підвищення кваліфікації в навчально-тренінговому центрі для НПП ІФНМУ, який працює за трьома напрямами: 
курси педагогічної майстерності для молодих викладачів; підвищення мовної майстерності викладачів в т.ч. за 
напрямком підготовки до іспиту FCE з англійської мови на рівень В2 (за програмами Cambridge English Language 
Assesment); інтерактивні методи навчання. На підставі угод з ПНУ ім. В. Стефаника,  ХМАПО, НМУ ім. О. 
Богомольця, НМАПО ім. П. Л.Шупика, ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського, ІФОІППО викладачі ОПП підвищують свою 
кваліфікацію. Викладачі мають змогу вивчати досвід зарубіжних партнерів: Люблянського університету (Словенія), 
Вищої медичної професійної школи м. Ополє (Польща), Cambridge Assessment English, Pearson, Macmillan Education, 
CNED FRANCE, Medical University of Lublin (Poland), University of Valladolid (Spain), Medical university of Warsaw 
(Poland). У бюджеті Університету передбачені спеціальні кошти для забезпечення підвищення кваліфікації НПП. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Адміністрація ІФНМУ систематично організовує лекції, майстер-класи провідних фахівців з реабілітації Естонії, 
Австрії, Канади, Німеччини (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2526-v-ifnmu-vidbuvsia-kruhlyi-stil-pro-osvitu-z-
paliatyvnoi-dopomohy-v-ukraini-foto-video); науково-практичні стажування НПП у рамках міжнародної програми 
«Еразмус +»: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (PMWSZ) (Польща) 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/1988-vykladachi-ifnmu-za-prohramoiu-erazmus-pobuvaly-na-stazhuvanni-u-vyshchii-
medychnii-profesiinii-shkoli-v-opole-polshcha?highlight=)
та University of Valladolid, (Іспанія),  (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2216-profesor-ifnmu-za-prohramoiu-erasmus-
pobuvav-u-klinikakh-universytetu-valiadolid-ispaniia?
highlight=WyJcdTA0NTZcdTA0NDFcdTA0M2ZcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0NTZcdTA0NGYiXQ== ). 
З метою стимулювання розвитку викладацької майстерності щорічно проводяться відкриті лекційні та практичні 
заняття викладачами із групи забезпечення ОПП (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/navchalna-
robota). В Університеті працює система заохочення та винагород  для ініціативних викладачів відповідно до 
Положення про преміювання працівників ІФНМУ, затверджене наказом ректора від 06.03.2020р. № 308-д.
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічні ресурси забезпечують ОП, що підтверджується фінансовими документами 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/finansova-diialnist). Загальна площа приміщень- 46881,38м2, навчальні площі 
20004м2, в т.ч. спортивний комплекс - 6647,6 м2. Оволодіння практичними навичками забезпечуються в НПЦ: 
«Фізична терапія, ерготерапія», «Медицина», «Стоматологія», «Серцево-судинна реабілітація та відновне 
лікування», завершується облаштування навчально-реабілітаційного центру в м. Яремче 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/navchalno-praktychni-tsentry).  ІФНМУ закуплено навчальної літератури на 
суму 2405232,00 грн. (впродовж 2020 року). Станом на 01.12.2020 року бібліотечний фонд налічує 352115 
примірників: наукові видання – 133947, навчальні – 215709, художня література – 2459, майже 45000 періодичних 
видань, 65000 монографій, 20000 зарубіжних видань. Доступний безкоштовний доступ до міжнародних бібліотек та 
баз даних (https://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocSearchForm ), 304479 примірників науково-навчальної 
літератури внесено до електронного каталогу  (https://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocSearchForm). Для 
інформаційного забезпечення ОПП використовуються ліцензійні платформи Microsoft, EDX, Microsoft Teams. 21 
комп’ютерний клас (651 дисплейне місце) з доступом до мережі Internet. Університетом придбано обладнання на 
суму 2095357,65 грн (на 01.01.2020). На електронних сторінках кафедр розміщені навчально-методичні матеріали 
(https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище в ІФНМУ створене на принципах студентоцентризму. Задля виявлення і врахування потреб та 
інтересів студентства щорічно проводяться опитування студентів (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-
2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity). В 
Університеті активно функціонують громадські організації: Студентський профспілковий комітет, Студентський 
парламент, ЕМСА, УМСА-ІФ, СНТ, редакції студентських видань «Ескулап-ІФ» та «МЕД», студентське радіо і 
телебачення, які діють відповідно до  Положення про діяльність органів студентського самоврядування ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).
Центр культури і дозвілля студентів (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdily), студентський простір 
«Академка» (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2538-v-ifnmu-vidkryly-onovlenyi-studentskyi-prostir-akademka-foto) 
сприяють розвитку творчих здібностей здобувачів. На базі спортивного комплексу функціонують  спортивні секції, 
які популяризують здоровий спосіб життя та розвиток студентського спорту (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/sportyvne-
zhyttia).  Для потреб студентів функціонують 18 власних закладів харчування, 4 гуртожитки, Університетська клініка 
з кабінетом спеціалізованої психологічної підтримки (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/likuvalno-
profilaktychna-robota/universytetska-klinika, https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/medychnyi-koledzh).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища у приміщеннях ІФНМУ, студентських гуртожитках забезпечується дотриманням 
вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпек, санітарно-епідеміологічних норм, що 
підтверджується  відповідними Актами та  Висновками відповідних державних установ. Безпечність освітнього 
середовища для життя і здоров’я здобувачів ОПП регламентується Стратегією розвитку ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/stratehiia-rozvytku-ifnmu). Всі студенти  проходять інструктажі з 
питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, що передбачено Правилами внутрішнього 
розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).
З метою сприяння адаптації студентів до освітнього процесу в Університеті працює кабінет спеціалізованої 
психологічної допомоги (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/medychnyi-koledzh). В ІФНМУ для 
своєчасного виявлення та запобігання проявів корупції, дискримінації, булінгу, врегулювання конфліктних 
ситуацій, сексуальних домагань для всіх учасників освітнього процесу діють відповідні Положення 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-bulinhu,  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-
informatsiya/protydiia-koruptsii, 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/rotidiya_diskriminacii/poliotika_i_proc
edura.pdf, 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/liniia-doviry).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня підтримка здобувачів освіти здійснюється шляхом ознайомлення на сайті Університету з ОПП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy), навчальними планами,  графіком освітнього 
процесу (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/navchalna-robota), розкладами занять 
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(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/rozklad-zaniat).  На сторінках кафедр розміщені у вільному доступі для всіх 
учасників освітнього процесу навчальні та робочі програми, силабуси освітніх компонентів, навчально-методичні 
матеріали, графіки консультацій та відпрацювань пропущених занять 
(https://ifnmu.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx). Навчальним відділом, деканатом медичного факультету, 
відділом ЄКТС та моніторингу якості освіти здійснюється організаційна підтримка здобувачів освіти шляхом 
проведення виробничих зборів (http://bit.ly/36i6Xp3, http://bit.ly/3r1Bm37, http://bit.ly/3pzKoUk), старостатів, 
анкетувань тощо. Консультативна підтримка проводиться НПП кафедр, які забезпечують освітній процес на ОП, 
зокрема випусковими кафедрами, кураторами академічних груп (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/vykhovna-robota/rada-kuratoriv, https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/vykhovna-
robota/prezentatsii-zvitiv-pro-stan-vykhovnoi-roboty).  Соціальна підтримка надається студентським парламентом, 
профкомом, Університетською клінікою, деканатом факультету, стипендіальною комісією, ректоратом Університету 
тощо. Деканат медичного факультету інформує здобувачів про освітній процес, видає за необхідності довідки про 
навчання, дозволи на відпрацювання пропущених занять, а також за потреби документи для оформлення 
соціальних пільг; видає академічні довідки, документи про освіту (дипломи, додатки до дипломів); узгоджує 
індивідуальні плани навчання і графіки консультацій (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/oholoshennia-
dekanativ/oholoshennia-dekanatu-medychnoho-fakultetu). Студентський профкомом допомагає студентам із 
поселенням у гуртожитки (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentskyi-profkom-ifnmu). Кожен учасник освітнього 
процесу отримує логін і пароль у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення для безкоштовного доступу до 
інтернет-ресурсу Університету, можливості дистанційного навчання, тестування, науково-метричних баз Web of 
Science та Scopus, баз даних видавництв McGraw Hill Access Medicine, Hinari, Національної бібліотеки ім. 
В.Верхрадського, Національної наукової медичної бібліотеки, європейських і світових бібліотек, використання 
ліцензійних продуктів компанії Microsoft, анкетувань, дистанційної участі в конференціях, самостійного внесення  
інформації для формування рейтингу 
(https://ifnmu.sharepoint.com/siteDeanMedical/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%
8F%D1%8F.aspx). 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в Університеті  створені наступні умови, 
які відображені у Правилах прийому, де передбачені пільги для осіб із інвалідністю 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/primalna_komisia/2020/univer/pravila_priomu/pravila_prio
mu_iz_zminami_20_08_2020.pdf) та визначені Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
маломобільним групам населення в ІФНМУ. Даний порядок визначає дії працівників Університету щодо 
забезпечення зручності та комфортності перебування в будівлях та приміщеннях ІФНМУ такої категорії здобувачів 
освіти 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/nakaz/2019/nakaz_pro_malomobilhe_nasel
ennia.pdf). Університет забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії для студентів, які мають особливі  
освітні потреби, зокрема: мають неповнолітніх дітей, потребують нетривалого лікування та реабілітації, вагітні 
жінки, особи, які здобувають освіту за декількома ОП, реалізують право на академічну мобільність. Наприклад: 
студентці Л. 4 курсу  91 групи рішенням ректорату від 13.10.2020р. та розпорядженням декана факультету від 
15.10.2020р.  № 179 у зв’язку із вагітністю та наступними пологами було дозволено дострокове виконання 
навчального плану осіннього семестру.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Процедура врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальним домаганням, булінгом, дискримінацією, 
корупцією в ІФНМУ здійснюється відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфiденцiйностi) 
заяв про випадки булiнгy (цькування), Порядку реагування на доведенi випадки булiнгу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-bulinhu), Політики та процедури врегулювання 
конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальним домаганням та дискримінацією 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/rotidiya_diskriminacii/poliotika_i_pro
cedura.pdf). 
Відповідно до Положення про врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-koruptsii), здійснюється постійний контроль за 
дотриманням чинного законодавства України, шляхом анонімного анкетування та опитування учасників освітнього 
процесу (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity)  за участю провідного фахівця з питань запобігання корупції та 
юридичного відділу ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiia). 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
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доступі в мережі Інтернет

У відкритому доступі на сайті Університету розміщене Положення про порядок розробки, затвердження, 
моніторингу та перегляду освітніх програм здобувачів освіти Івано-Франківського національного медичного 
університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Положення%20%20про%
20порядок%20розробки,%20затвердження,%20моніторингу%20та%20перегляду%20освітніх%20програм%20здобув
ачів%20освіти.pdf) . 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

В 2017 році в ІФНМУ була розроблена ОП «Фізична терапія, ерготерапія», після консультацій із академічною 
спільнотою, у серпні 2017 року ОПП була оновлена і введена в дію з 01.09.2017 (наказом ректора від 29.08.2017 № 
784-д). і розпочато навчання. При цьому  було враховано досвід вітчизняних та зарубіжних інституцій, сучасні 
вимоги ринку праці і рекомендації роботодавців до компетентностей і вмінь, якими має володіти випускник ОП. 
Проводилися  консультації із представниками: КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни (ІФОР); Івано-
Франківський лікувально-фізкультурний центр «Здоров’я»; Центр фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ОКЛ 
ІФ ОР»; КНП «МДКЛ ІФ МР»; Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/1297-reabilitatsiia-v-ivano-frankivsku-maibutni-erhoterapevty-u-khospisnii-likarni); ТОВ 
«Інститут Вертебрології і Реабілітації», що відображено в освітніх компонентах: «Комплексна реабілітація 
військово-службовців та бійців АТО», «Фізична терапія, ерготерапія в онкології, в паліативній медицині», 
«Корекційна педагогіка». В 2019 році відповідно до затвердженого 19.12.2018р.  Стандарту вищої освіти України 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» внесено зміни до ОП, зокрема збільшено обсяг освітнього 
компонента «Теорія і методика адаптивного фізичного виховання». В оновленій ОП  збільшено обсяг вибіркових 
дисциплін до 60 кредитів ЄКТС (25%); практичної підготовки до 24 кредитів ЄКТС; приведено у відповідність до 
Стандарту форми проведення Підсумкової атестації (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-
prohramy). На підставі розширення співпраці з працедавцями та укладеними угодами  оновлено перелік баз 
проходження практик, зокрема з ДП «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2074-studenty-ifnmu-pobuvaly-na-pershii-navchalno-vyrobnychii-praktytsi-v-morshyni-
foto), Центром фізичної  та реабілітаційної медицини КНП «ОКЛ ІФ ОР»; ТОВ «Центр реабілітації «Рух без болю». У 
2020 році проєкт оновленої ОП винесено на громадське обговорення, отримано пропозиції від стейкхолдерів 
(Вигодська спеціальна школа ІФ ОР; реабілітаційний центр «Тода», ГО «Глухота не вирок» 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2454-v-ifnmu-vidbuvsia-vyiznyi-tabir-dlia-batkiv-ditei-z-vadamy-slukhu, 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2345-hlukhota-ne-vyrok-koly-dorosli-poruch); професором Мальтійського госпіталю 
(м.Бонн) П. Ніландом (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2526-v-ifnmu-vidbuvsia-kruhlyi-stil-pro-osvitu-z-paliatyvnoi-
dopomohy-v-ukraini-foto-video)), які знайшли своє відображення у Звіті та ОП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiia). Введено до переліку нормативних дисциплін «Фізична 
терапія, ерготерапія при захворюваннях органів чуття», «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях серцево-
судинної системи», «Фізична  терапія, ерготерапія при захворюваннях нервової системи». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Для забезпечення студентоцентричного підходу при розробці і впровадженні ОПП викладачами групи 
забезпечення постійно проводиться опитування у формі бесід, анкетуваннь з метою урахувань інтересів та 
пропозицій здобувачів вищої освіти. За результатами таких опитувань на засіданнях циклової методичної комісії зі 
спеціальності  проводиться обговорення даних питань і, за потреби, щорічно проводиться оновлення та 
вдосконалення навчально-методичних комплексів освітніх компонентів ОП та вносяться необхідні зміни в ОПП.  Їх 
пропозиції враховані при формуванні Каталогу вибіркових дисциплін та при виборі закладів проходження клінічної 
та переддипломної практик. Наприклад, через зацікавлення студентів були введені такі блоки вибіркових дисциплін 
як «Особливості кінезіотейпування», «Сучасні засоби фізичної терапії, ерготерапії»,  «Фізична терапія у спорті», 
«Лікувальний масаж при різних нозологіях» та скорочено кількість годин із дисциплін, які на думку здобувачів не є 
такими привабливими, а саме: зменшено кількість кредитів з дисципліни «Види оздоровчо-рухової активності» з 5 
до 3.  
 Здобувачі освіти брали участь у громадському обговоренні проєкту оновленої ОПП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/suspilni-obhovorennia?id=2958,
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/aspirantura_doctorantura/inform_pro_onp/zv
it_OPP_fiz_ter.pdf ).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

В Університеті активно функціонують такі громадські організації: «Студентський профспілковий комітет», 
«Студентський парламент», які мають право вносити пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу на 
ОПП. Студентське самоврядування в Університеті діє відповідно до Положення про студентське самоврядування 
ІФНМУ (https://ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/vihovna_robota/pol_pro_samivrjad.pdf).
Представники студентського самоврядування входять до складу ректорату та Вченої ради Університету, на 
засіданнях яких мають можливість висловлювати думки здобувачів освіти щодо організації освітнього процесу на 
ОП, змістового наповнення навчальних програм дисциплін, мотивації збільшення практичної діяльності, 
організації роботи навчально-практичних центрів, можливості академічної мобільності, зокрема міжнародної.  
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Студентське самоврядування і студентський профком беруть участь в обговоренні питань підсумків навчальних 
семестрів, організації підсумкових контролів,  у формуванні рейтингу студентів, призначенні стипендій та в 
обговоренні претендентів з випускників ОПП для наукової роботи. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

При розробці та впровадженні ОП, адміністрацією ІФНМУ були проведені  численні зустрічі, на яких 
обговорювалися питання розвитку спеціальності фізична терапія, ерготерапія. Проводилися консультації із 
провідними фахівцями та роботодавцями у галузі – державними та приватними установами, які потребують 
фахівців із фізичної терапії, ерготерапії, громадськими організаціями: Інститут вертебрології і реабілітації, Івано-
Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги, Обласний госпіталь ветеранів війни, Центр 
реабілітації рух без болю, Реабілітаційно-профілактичний центр «Крок за кроком ІФ», Вигодська спеціальна школа 
Івано-Франківської обласної ради, представниками міських клінічних лікарень та поліклінік. Результатом таких 
обговорень було заключення договорів про співпрацю, введення таких освітніх компонентів: «Механотерапія», 
«Преформофані фізичні чинники», «Догляд за хворими», «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів 
чуття», «Фізична терапія, ерготерапія в паліативній медицині»,  «Комплексна реабілітація військово-службовців та 
бійців АТО». Співпраця  саме із цими закладами обумовлена зацікавленістю в підготовці висококваліфікованих 
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, звичайно, із врахуванням національної та міжнародної стратегій розвитку 
вищої освіти. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

ОП «Фізична терапія, ерготерапія» акредитується вперше. Проте, деякі здобувачі уже працюють у галузі 
реабілітації. Так, студент 3 курсу Р. уже з 1 курсу працює у спортивно-оздоровчому комплексі «Акваторія» м. Калуш. 
Він проводить заняття з гідрокінезіотерапії із дітьми, які мають захворювання опорно-рухового апарату, ДЦП та ін. 
Студентка 4 курсу 91 групи Маковійчук Романія поєднує навчання із практичною діяльністю асистентом фізичного 
терапевта в «Інституті вертебрології та реабілітації», де показала себе з хорошої сторони при проходженні клінічної 
практики. Студентка тієї ж групи Труляєва Наталя працює на посаді масажиста в оздоровчому центрі «Аюрведа», 
Іванюк Діана займається реабілітацією дітей із дисплазією кульшових суглобів за місцем проживання.
Змішана форма навчання сприяє можливості поєднання праці та навчання.  Слід відмітити, що роботодавці дуже 
зацікавлені у випускниках ІФНМУ, які навчаються саме на цій ОП, а студенти, в свою чергу, завдяки великому 
вибору баз практик мають змогу обирати напрям своєї діяльності та показати себе із найкращої сторони для 
подальшого працевлаштування.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В Університеті згідно з Законом України «Про вищу освіту», Рекомендаціями Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, розроблено та 
впроваджено внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка ґрунтується на принципах, викладених у 
«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 
асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ 
ISO 9001:2015. 
Система управління якістю (СУЯ) ІФНМУ підтверджена сертифікатом стосовно надання послуг у сфері вищої освіти 
університетського рівня і у сфері охорони здоров’я ДСТУ ISO 9001:2015 (№UA MQ. 048-167-17 від 12.06.2017 р.). У 
2018, 2019, 2020 роках Університет пройшов планові зовнішні наглядові аудити та отримав підтвердження про те, 
що СУЯ ІФНМУ відповідає чинному сертифікату з міжнародним визнанням (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/systema-upravlinnia-iakistiu).
Під час проведення внутрішнього аудиту ОПП було виявлено невідповідність у співвідношенні нормативних та 
вибіркових дисциплін. 
Аналіз виявлених недоліків дозволив оптимізувати співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін (75% : 
25%) (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy). 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація цієї освітньої програми здійснюється вперше. Адміністрацією ІФНМУ та науково-педагогічними 
працівниками аналізуються та враховуються рекомендації, зауваження  та висновки  експертних комісій із 
акредитацій інших ОП та освітніх програм провідних ЗВО України, що здійснюють підготовку кадрів у галузі 
охорони здоров’я. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Функція координації СУЯ в Університеті покладена на відділ ЄКТС та моніторингу якості освіти, який організовує 
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роботу внутрішніх аудиторів, здійснює аналіз та  узагальнення матеріалів з оптимізації освітнього процесу, 
методичне керівництво проведенням моніторингу якості реалізації ОП. В ІФНМУ в 2020 році пройшли відповідне 
навчання та отримали сертифікати внутрішніх аудиторів 43 співробітники (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/systema-upravlinnia-iakistiu), які здійснюють аудит освітнього процесу та забезпечення якості реалізації 
ОП. Внутрішні аудитори відвідують і проводять аналіз якості проведення лекцій, відкритих лекцій, практичних 
занять, майстер-класів тощо (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-
transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity). Аналіз результатів проведених аудитів 
обговорюється на засіданнях кафедр, циклових методичних комісій, Центральної методичної ради, ректорату, 
Вченої ради, що сприяє покращенню якості освітнього процесу на ОП. 
Студенти приймають участь в обговорення освітніх компонентів ОП, вносять свої пропозиції щодо підвищення 
якості освітнього процесу шляхом анкетування, співбесід, обговорення на виробничих зборах, участі у роботі 
деканату, ректорату, Вченої ради. Здобувачі можуть також надавати свої пропозиції анонімно з використанням 
«Скриньок довіри», розміщених у навчальних корпусах та на сайті  Університету (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти регулюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 
Університету забезпечення якості освіти здійснюється під керівництвом ректорату за участю таких структурних 
підрозділів: відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-
2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity), 
навчального відділу (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/navchalnyi-viddil), деканату 
медичного факультету. 
Гарант та робоча група ОПП відповідно до наказу ректора  організовують та здійснюють постійний моніторинг за 
якістю та реалізацією освітнього процесу на ОП.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Основними документами, які регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу в ІФНМУ є Статут 
Університету (https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf), Правила 
внутрішнього трудового розпорядку в Івано-Франківському національному медичному університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf), Правила 
внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/%D0%9F%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C
%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83
.pdf), накази ректора про організацію освітнього процесу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/nakaz/2020/nakaz_810.pdf), Договір про 
навчання в Івано-Франківському національному медичному університеті (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-
pidrozdili-2/viddily/yurydychnyi-viddil). Всі зазначені документи розміщені на сайті Університету у вільному доступі. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Для громадського обговорення з метою отримання зауважень і пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) на 
сайті Університету був розміщений Проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Фізична терапія, 
ерготерапія» за покликанням: (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/suspilni-obhovorennia?id=2958
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/?option=com_rsform&view=rsform&formId=7).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Оновлена освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» розміщена на сайті Університету за 
покликанням
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОПП є:
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- наявний затверджений  Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 22 
«Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», затверджений і введений в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2018р. № 1419;
- залучення на етапі планування зовнішніх стейкхолдерів;
- вивчення потреб ринку праці у фахівцях з фізичної терапії та ерготерапії на теренах України та Прикарпатського 
регіону зокрема;
- враховані побажання роботодавців щодо формування у здобувачів високого рівня фундаментальної та фахової 
підготовки;
- практичні заняття із дисциплін фахової підготовки проводяться на клінічних базах та у навчально-практичних 
центрах Університету «Фізична терапія, ерготерапія», «Медицина», «Стоматологія»; 
- проходження клінічних практик відбувається на базах лікувальних, реабілітаційних, оздоровчих закладів 
комунальної та приватної власності, що сприяє досягненню задекларованих у програмі результатів навчання;
 - участь студентів і працедавців у формуванні та оновленні змістового наповнення освітніх компонентів програми 
шляхом врахування пропозицій за результатами анкетувань, формальних і неформальних зустрічей;
- активне залучення до дослідницької роботи здобувачів освіти з тематики фізична терапія, ерготерапія, що сприяє 
розвитку наукового потенціалу ОП;
-  викладачі ОП приймають участь у реалізації програми «Еразмус+», систематично проходять професійні 
підвищення кваліфікації та міжнародні стажування з фізичної терапії, ерготерапії.
 
Слабкими сторонами ОПП є:
- недостатня академічна мобільність учасників освітнього процесу;
- відсутність Наскрізної програми практичної підготовки здобувачів освіти на ОП;
- недостатньо сформований науковий напрям з фізичної терапії, ерготерапії.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Стратегією ІФНМУ передбачений розвиток даної ОПП в Університеті з подальшим відкриттям магістерських 
програм з фізичної терапії та ерготерапії як для вітчизняних, так  і  для іноземних студентів; розвиток наукових 
досліджень у галузі фізичної терапії, ерготерапії; збільшення числа науково-педагогічних працівників з фахових 
дисциплін; розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази ОПП, навчально-практичних центрів 
зокрема; завершення дооблаштування  навчально-реабілітаційного центру (м. Яремче); залучення до співпраці та 
реалізації ОПП ширшого кола фахівців з фізичної терапії, ерготерапії; продовження співпраці у рамках програми 
«Еразмус+», у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти проєкту - Academic IQ».

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Рожко Микола Михайлович
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Основи психології. 
Основи педагогіки

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_4_Силабус_Ос
нови_психологii._О
снови_педагогiки.p

df

AM8bz+LU4+i8Q/h
YwseePTGdFC9ZgUd

nunu68sBfq+U=

Кафедра психіатрії, наркології 
та медичної психології 
Лекційна аудиторія та навчальні 
кімнати з мультимедійним 
обладнанням і з графічним 
унаочненням.  

Травматологія та  
ортопедія за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОКП_27_Силабус_
Травматологiя_та

_ортопедiя.pdf

Uf83XwwZ6fZ6dm6S
8FomikzsNZrf2Hw+

mDf5sXYX13Y=

Кафедра травматології і 
ортопедії
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. Навчальні кімнати, 
обладнані мультимедійними 
засобами, наочними 
матеріалами, ноутбуком для 
читання лекцій, проведення відео 
конференцій та дистанційного 
навчання. 
Обладнання кафедри:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 
сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 

Внутрішня медицина 
за професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОКП_28_Силабус_
Внутрiшня_медиц
ина_за_професiйни
м_спрямуванням.p

df

CNA9B3UKc9Fc8vUl
P357RfJWixZSebLQ

OWojh1iKgSQ=

Кафедра фармакології та 
внутрішньої медицини 
Комп’ютерний клас на  15 
дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами з LCD 
моніторами з доступом до 
мережі Інтернет. 
В комп’ютерному класі  
встановлено LCD телевізор 
діагоналлю 43 дюйма, який 
підключено до мережі Інтернет, 
що дає можливість дивитись 
навчальні фільми, проводити 
майстер-класи, брати 
безпосередню участь в онлайн 
конференціях. Лекційна 
аудиторія з мультимедійним 
обладнанням . Обладнання 
кафедри: електрокардіограф 
“Юнікард”, 2 апарати для 
цілодобового моніторування 
артеріального тиску, система 
холтерівського моніторування 
ЕКГ “3 СН ECG Holter and ABPM”,  
гоніометри, сантиметрові 
стрічки, динамометри кистьові, 
вага з ростоміром, глюкометр, 
пульсоксиметри, спірометри 
портативні (2 шт.), каліпер 1 
шт., гоніометри 3 шт.,  10-
метрова вимірювальна стрічка, 
муляжі (3 шт.).



Хірургічні хвороби за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОКП_29_Силабус_
Хiрургiчнi_хвороби
_за_професiйним_с

прямуванням.pdf

2A2BWDXP2VRCdjL
0GaMusNeBfVVLSP

njepLaqWQsrYg=

Кафедра хірургії соматологічного 
факультету
Навчальні кімнати, оснащені 
мультимедійними обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Хірургія», обладнаний 
муляжами, фантомами, 
медичними кушетками і 
засобами для відпрацювання 
практичних навичок, 
мультимедійними системами.
Заняття проводяться також на 
базах Хірургічного відділення 
ЦМКЛ ІФМР та 
Фізіотерапевтичного відділення 
ЦМКЛ ІФМР

Педіатрія навчальна 
дисципліна

ОКП_30_Силабус_
Педiатрiя.pdf

mcMnDV6tu/x1TWz
h38MYEqbESNEo4N

1tomADELJs9EQ=

Кафедра дитячих хвороб 
післядипломної освіти
Планшетний клас на 7 
дисплейних місць. Навчальні 
кімнати обладнані: таблицями, 
тематичними стендами. 
Заняття проводяться на базі 
НПЦ «Педіатрія», «Центру 
ранньої медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи»; 
«Центру реабілітації дітей з 
порушенням слуху та мови».  

Клінічна психологія навчальна 
дисципліна

ОКП_31_Силабус_
Клiнiчна_психологi

я.pdf

JN2td5bazPj5KLBM
0oJaUkm/yWxK7IT7

Z1Xza993qcY=

Кафедра психіатрії, наркології 
та медичної психології
Лекційна аудиторія та навчальні 
кімнати з мультимедійним 
обладнанням і з графічним 
унаочненням. Кабінет 
психологічної підтримки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_5_Силабус_Iн
оземна_мова_Англi
йс_ка_(за_професi
йним_спрямування

м)_(1).pdf

bKGyNJEEi4H54iTy/
LLA6mkUPTBTa5+L

ILfOjWDzvR8=

Кафедра мовознавства
Комп’ютерний клас на 16 
дисплейних місць, обладнаний  
комп’ютерами Pentium, Windows 
7, Chrome, версія 74.0.3729.169, 32-
розрядна версія, Internet Explorer 
11, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та 
аудіофайлів, а також 
проектором Epson EB-X11 та 
нетбуком ASUS 2011 Window 7, 
Crome, версія 74.0.3729.168, 
Internet Explorer 8. 
Лінгафонний кабінет.. 

Фізична реабілітація 
та реабілітаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

ОКП_32_Силабус_
ФР_та_РТ.pdf

HcnPCQYBQhb57EV
tMREMSHKpa8O8X

n7fHIb+07C/lQ0=

Кафедра загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної 
медицини
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичні центри: 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р. та 
«Медицина». Обладнання: 
стенди, що демонструють різні 
вроджені та набуті вади, 
дзеркало для оцінки засвоєння 
рухів, стіл для ерготерапії №1 (з 
дзеркалом), стіл для ерготерапії 
№2 (для розробки дрібної 
моторики), лавка велика для 
відпрацювання рівноваги, лавка 
мала для навиків сидіння, 
ростовагомір, велоергометр, 
тумба-сходинка для підйому 
візку, крісло колісне, крісло 
колісне гігієнічне, ходунки різних 
моделей, палиця металічна 
функціональна, палиці дерев’яні, 
палиця з чотирма ніжками, 



милиці дитячі (металічні), 
милиці дорослі дерев’яні, милиці 
дорослі металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр . 
Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.). 
На базі кафедри функціонують 
спортивний та тренажерний 
зали, басейн.

Спортивна медицина в 
т. ч. спортивна 
травматологія

навчальна 
дисципліна

ОКП_33_Силабус_
Спортивна_медици
на_та_спортивна
_травматологiя.p

df

u8nCKc2d5LvcVh9E
7sYw+ONNNsRmfR
0TQ0CywXvCYRo=

Кафедра травматології і 
ортопедії
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. Навчальні кімнати, 
обладнані мультимедійними 
засобами, наочними 
матеріалами, ноутбуком для 
читання лекцій, проведення відео 
конференцій та дистанційного 
навчання. 
Обладнання кафедри:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 



сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 
Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.). 
На базі кафедри функціонують 
спортивний та тренажерний 
зали, басейн.

Основи класичного 
масажу

навчальна 
дисципліна

ОКП_34_Силабус_
Основи_класичного

_масажу.pdf

e/nuRvcEZace3Nlba
56EezTF1pbz2026qu

682IctacM=

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним забезпеченням, 
мультимедійні презентації 
лекцій,  анатомічні таблиці, дві 
навчальні кімнати з масажу, 
обладнані душами та 
туалетною кімнатою, 
масажними столами (10 шт.), 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2019р., 
Обладнання Центру: масажні 
столи, одноразові простирадла, 
валики, вакуумні та скляні банки 
для вакуумного масажу, масажна 
олія, засоби-антисептики. 

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
хірургічних 
захворюваннях

навчальна 
дисципліна

ОКП_35_Силабус_
ФТЕ_при_хiрургiчн
их_захворюваннях.

pdf

7t+mDr/3LfCZx7hD
RnAn8qb5dm+mHP
4hkTNox70RgxM=

Кафедра хірургії 
стоматологічного факультету
Навчальні кімнати, оснащені 
мультимедійними обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Хірургія», обладнаний 
муляжами, фантомами, 
медичними кушетками і 
засобами для відпрацювання 
практичних навичок, 
мультимедійними системами.
Заняття проводяться також на 
базах Хірургічного відділення 
ЦМКЛ ІФМР та 
Фізіотерапевтичного відділення 
ЦМКЛ ІФМР



Фізична терапія, 
ерготерапія при 
захворюваннях 
нервової системи

навчальна 
дисципліна

ОКП_36_Силабус_
ФТЕ_при_захворюв

аннях_НС.pdf

0KT8LmSN3g75pnH
xD1voAOeNlbNJAgI

3MIDwU3kksGI=

Кафедра неврології та 
нейрохірургії
Навчальні кімнати з 
мультимедійним обладнанням, 
таблицями, неврологічними 
молоточками, терапевтичними 
кушетками - 4 шт.; приладами 
для вимірювання артеріального 
тиску – 3 шт.
Заняття проводяться також на 
базі Фізіотерапевтичного  
відділення з центром 
реабілітації в КНП «ОКЛ ІФ ОР». 

Види оздоровчо-
рухової активності

навчальна 
дисципліна

ОКП_26_Силабус_
ВОРА.pdf

l9qPuxGXHQfY5diN
Zb2VAqknopyDKx4B

xQj6I2SBnRA=

Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.). 
На базі кафедри функціонує 
спортивний та тренажерний 
зали, басейн.

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
захворюваннях 
серцево-судинної 
системи

навчальна 
дисципліна

ОКП_37_Силабус_
ФТЕ_при_захворюв

аннях_ССС.pdf

p9BGzVc0SyGgLxrge
nZkZoWuLIkzVe+uP

vsguSytvu0=

Кафедра внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства
Науково-практичний центр 
серцево-судинної реабілітації та 
відновного лікування обладнаний: 
Кардіо-реабілітаційною 
системою  Ergoline ERS-2 
ergoselect4 REHA BD - 1 шт. для 
проведення кардіореабілітації 
пацієнтів; велоергометрами 
ergoselect4 REHA BD – 3 шт., 
комп’ютером, принтером.
Лабораторія функціональної 
діагностики оснащена:  
апаратом для проведення 
добового моніторування АТ - 
ABPM -04; ергометром: Valiant, 
приладом «Cardio PC 
professional». 
Мультимедійне обладнання 
(екрани, проектори та 
ноутбуки). 
Комп’ютерний клас на 13 
дисплейних місць. Ліцензійна 
програма Windows 7 MsOffice 
2016ProPlus Android 4.4. 
Навчальні зали НПЦ «Медицина» 
обладнані: 2 
електрокардіографами, 
тонометрами для вимірювання 



АТ, тредмілом, реанімаційним 
манекеном для серцево-легеневої 
реанімації, глюкометром з 
набором тест-смужок для 
визначення рівня глюкози в крові, 
велоергометром. 
Заняття також проводяться в 
реабілітаційному кабінеті та  
відділенні обласного 
кардіологічного диспансеру.

Фізична терапія, 
ерготерапія в 
онкології, в 
паліативній медицині

навчальна 
дисципліна

ОКП_40_Силабус_
ФТЕ_в_онкологii_

та_палiативнiй_м
едицинi.pdf

s62KWeG5A9VCh9K
GAX587dynrb/yeEw

Nr3EdW9lkR14=

Кафедра онкології
Кабінет фізичної та 
психологічної реабілітації на базі 
мамологічного відділу КНП 
Прикарпатського клінічного 
онкологічного центру ІФ ОР, 
оснащений для проведення 
реабілітаційних заходів та 
фізичного відновлення пацієнтів: 
«шведською стінкою» для 
розроблення верхньої кінцівки 
після операції на молочній залозі, 
еспандерарми різних видів, 
масажним столом, 
пневморукавом, лімфодренажним 
костюмом на верхні та нижні 
кінцівки. 

Основи менеджменту, 
маркетингу та 
адміністрування при 
різних нозологіях

навчальна 
дисципліна

ОКП_41_Силабус_
Основи_менеджмен
ту_маркетингу_т
а_адмiнiстрування
_при_рiзних_нозол

огiях.pdf

C4x+u1g1myccgQ8D
ug4HNbyk7bQ2onH

6lElp4UcRUa4=

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.); 
функціональний стіл та стенд 
для ерготерапії, набір посуду для 
ерготерапії, знаряддя для 
ерготерапії (дрібна моторика, 
когнітивні функції), допоміжні 
засоби для побуту (засіб для 
одягання шкарпеток, ґудзиків, 
крісло колісне, милиці, палиці для 
ходьби, ходунки, ортопедичне 
обладнання (ортези, корсети, 
лонгети), динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), 
багатофункціональне ліжко, 
подушки, валики, підйомник для 



важкохворих, масажні столи (10 
шт.), універсальна кабіна для 
підвісної терапії (УКПТ), 10-
метрова вимірювальна стрічка; 
вимірювальні сантиметрові 
стрічки (6 шт.), пульсометри (2 
шт.), спірометри портативні (2 
шт.).

Корекційна педагогіка навчальна 
дисципліна

ОКП_42_Силабус_
_Корекцiйна_педаг

огiка.pdf

8kJri3SCbN9RcL5Kf
xwiCtiXdVG1zKH9r

mwb4IEYZIQ=

Кафедра українознавства 
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням. 
Навчальна кімната, обладнана 
мультимедійною установкою 
(проектор, ноутбук); навчальні 
кімнати з графічним 
унаочненням. 
Музей Руської трійці.
Конференц-зал з тематичними 
стендами.

Комплексна 
реабілітація 
військово-службовців 
та бійців АТО

навчальна 
дисципліна

ОКП_43_Силабус_
Комплексна_реабiл
iтацiя_вiйс_ковосл
ужбовцiв_та_бiйцi

в_АТО.pdf

IaY3mfDCxWzGf8GF
2L5ZSYfNaCBRMfPS

+IpMJi8hVa0=

Кафедра психіатрії, наркології 
та медичної психології
Лекційні аудиторії, навчальні 
кімнати обладнані 
мультимедійними засобами, 
наочними матеріалами, 
ноутбуками для читання лекцій, 
проведення відео конференцій та 
дистанційного навчання. 
Кабінет психологічної 
підтримки.
Кафедра травматології і 
ортопедії
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. 
Обладнання кафедри 
травматології і ортопедії:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 
сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 

Клінічна практика з 
фізичної терапії, 
ерготерапії, в тому 
числі:
загальна ознайомча 
практики за профілем 
майбутньої професії;
виробнича практика з 
фізичної терапії, 
ерготерапії.

практика ПП_44_Силабус_К
лiнiчна_практика_
з_ФТЕ_1,2_курс.pdf

c3fe5Z+Bh7KR+5Dt
UY0l7SOxbgJ6bImT

omD1S03LDSE=

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання: 
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 



петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.); 
функціональний стіл та стенд 
для ерготерапії, набір посуду для 
ерготерапії, знаряддя для 
ерготерапії (дрібна моторика, 
когнітивні функції), допоміжні 
засоби для побуту (засіб для 
одягання шкарпеток, ґудзиків, 
крісло колісне, милиці, палиці для 
ходьби, ходунки, ортопедичне 
обладнання (ортези, корсети, 
лонгети), динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), 
багатофункціональне ліжко, 
подушки, валики, підйомник для 
важкохворих, масажні столи (10 
шт.), універсальна кабіна для 
підвісної терапії (УКПТ), 10-
метрова вимірювальна стрічка; 
вимірювальні сантиметрові 
стрічки (6 шт.), пульсометри (2 
шт.), спірометри портативні (2 
шт.), басейн.
Кафедра загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної 
медицини:
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р.. 
Обладнання: стенди, що 
демонструють різні вроджені та 
набуті вади, дзеркало для оцінки 
засвоєння рухів, стіл для 
ерготерапії №1 (з дзеркалом), 
стіл для ерготерапії №2 (для 
розробки дрібної моторики), 
лавка велика для відпрацювання 
рівноваги, лавка мала для навиків 
сидіння, ростовагомір, тумба-
сходинка для підйому візку, крісло 
колісне, крісло колісне гігієнічне, 
ходунки різних моделей, палиця 
металічна функціональна, палиці 
дерев’яні, палиця з чотирма 
ніжками, милиці дитячі 
(металічні), милиці дорослі 
дерев’яні, милиці дорослі 
металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр . 
Бази проведення практик згідно 
переліку: 
https://ifnmu.edu.ua/images/zagal
na_informacia/viddili/viddil_prace



vlashtuvannia/praktika/Перелік%2
0баз%20практик%20для%20здоб
увачів%20освіти%20спеціальнос
ті%20227%20Фізична%20терапія
,%20ерготерапія_.pdf

Клінічна практика при 
порушенні діяльності 
органів і систем, в 
тому числі: опорно-
рухового апарату; 
серцево-судинної 
системи; нервової 
системи; дихальної 
системи 

практика ПП_45_Силабус_К
лiнiчна_практика_
при_порушеннi_дiя
л_ностi_органiв_i

_систем.pdf

bebONQ45Wam0Mk
3ihz/himdC/OcWY0

qt3d1I0Q1frrw=

Кафедра травматології і 
ортопедії
Обладнання кафедри 
травматології і ортопедії:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 
сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. 
Лекційні аудиторії, навчальні 
кімнати обладнані 
мультимедійними засобами, 
наочними матеріалами, 
ноутбуками для читання лекцій, 
проведення відео конференцій та 
дистанційного навчання. 
Кафедра внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства
Науково-практичний центр 
серцево-судинної реабілітації та 
відновного лікування обладнаний: 
Кардіо-реабілітаційною 
системою  Ergoline ERS-2 
ergoselect4 REHA BD - 1 шт. для 
проведення кардіореабілітації 
пацієнтів; велоергометрами 
ergoselect4 REHA BD – 3 шт., 
комп’ютером, принтером.
Лабораторія функціональної 
діагностики оснащена:  
апаратом для проведення 
добового моніторування АТ - 
ABPM -04; ергометром: Valiant, 
приладом «Cardio PC 
professional». 
Мультимедійне обладнання 
(екрани, проектори та 
ноутбуки). 
Комп’ютерний клас на 13 
дисплейних місць. Ліцензійна 
програма Windows 7 MsOffice 
2016ProPlus Android 4.4. 
Навчальні зали НПЦ «Медицина» 
обладнані: 2 
електрокардіографами, 
тонометрами для вимірювання 
АТ, тредмілом, реанімаційним 
манекеном для серцево-легеневої 
реанімації, глюкометром з 
набором тест-смужок для 
визначення рівня глюкози в крові, 
велоергометром. 
Заняття також проводяться в 
реабілітаційному кабінеті та  
відділенні обласного 
кардіологічного диспансеру.
Кафедра неврології та 
нейрохірургії
Навчальні кімнати з 
мультимедійним обладнанням, 



таблицями, неврологічними 
молоточками, терапевтичними 
кушетками - 4 шт.; приладами 
для вимірювання артеріального 
тиску – 3 шт..
Заняття проводяться також на 
базі Фізіотерапевтичного  
відділення з центром 
реабілітації в КНП «ОКЛ ІФ ОР». 
Кафедра фтизіатрії, 
пульмонології з курсом 
професійних хвороб
Комп'ютерний клас на 7 
дисплейних місць, 9 планшетів; 
мультимедійний проектор для 
демонстрації ілюстративного 
матеріалу до практичних 
занять та лекцій; навчальний 
тренінговий центр 
функціональної діагностики 
органів дихання; базові 
відділення кафедри та кабінет 
фізіотерапевтичного лікування 
КНП «Івано-Франківський 
ОФПЦ»; небулайзер, 
пульсоксиметри, пікфлуометри, 
фонендоскопи, ростомір, вага. 
Виконання компонентів 
практики проводиться також на 
базах проведення практик згідно 
переліку : 
https://ifnmu.edu.ua/images/zagal
na_informacia/viddili/viddil_prace
vlashtuvannia/praktika/Перелік%2
0баз%20практик%20для%20здоб
увачів%20освіти%20спеціальнос
ті%20227%20Фізична%20терапія
,%20ерготерапія_.pdf

Переддипломна 
практика з фізичної 
терапії, ерготерапії

практика ПП_46_Силабус_П
ереддипломна_пра

ктика.pdf

jZTEdIo99uNUYUvt
DmAXYQ1Qxrg3afzK

onVEwdsOD3k=

Кафедри відповідальні за 
проведення практики: 
Кафедра неврології та 
нейрохірургії
Навчальні кімнати з 
обладнанням: таблицями, 
неврологічними молоточками, 
терапевтичними кушетками - 4 
шт.; приладами для вимірювання 
артеріального тиску – 3 шт..
Використовується також база 
Фізіотерапевтичного  відділення 
з центром реабілітації в КНП 
«ОКЛ ІФ ОР». 
Кафедра травматології і 
ортопедії
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. 
Обладнання кафедри 
травматології і ортопедії:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 
сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 
Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 



введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.); 
функціональний стіл та стенд 
для ерготерапії, набір посуду для 
ерготерапії, знаряддя для 
ерготерапії (дрібна моторика, 
когнітивні функції), допоміжні 
засоби для побуту (засіб для 
одягання шкарпеток, ґудзиків, 
крісло колісне, милиці, палиці для 
ходьби, ходунки, ортопедичне 
обладнання (ортези, корсети, 
лонгети), динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), 
багатофункціональне ліжко, 
подушки, валики, підйомник для 
важкохворих, масажні столи (10 
шт.), універсальна кабіна для 
підвісної терапії (УКПТ), 10-
метрова вимірювальна стрічка; 
вимірювальні сантиметрові 
стрічки (6 шт.), пульсометри (2 
шт.), спірометри портативні (2 
шт.), басейн.
Кафедра оторинолариногології 
та офтальмології з курсом 
хірургії голови та шиї
Навчальні кімнати оснащені:  
інструментальними столиками 
з набором інструментів, 
рефлекторами, камертонами, 
міні-цифровими ендоскопами, 
муляжами, відеофільмами, 
банками аудіограм; апаратами 
Рота для визначення гостроти 
зору, дуговими периметрами для 
визначення поля зору; 
офтальмоскопами прямими та 
зворотними; поліхроматичними 
таблицями для визначення 
кольорового зору; скіаскопічними 
лінійками; чотирьох-колірним 
тестом для визначення 
бінокулярного зору;  муляжами 
та таблицями з анатомії органe 
зору;  таблицями, атласами із 
зображеннями патології органу 
зору, схемами масажу повік, 
ділянки очей, тексти написані 
шрифтом Брайля. 
Кафедра  загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 



реабілітації та спортивної 
медицини
Навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р.. 
Обладнання: стенди, що 
демонструють різні вроджені та 
набуті вади, дзеркало для оцінки 
засвоєння рухів, стіл для 
ерготерапії №1 (з дзеркалом), 
стіл для ерготерапії №2 (для 
розробки дрібної моторики), 
лавка велика для відпрацювання 
рівноваги, лавка мала для навиків 
сидіння, ростовагомір, тумба-
сходинка для підйому візку, крісло 
колісне, крісло колісне гігієнічне, 
ходунки різних моделей, палиця 
металічна функціональна, палиці 
дерев’яні, палиця з чотирма 
ніжками, милиці дитячі 
(металічні), милиці дорослі 
дерев’яні, милиці дорослі 
металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр. 
Виконання компонентів 
практики проводиться також на 
базах проведення практик згідно 
переліку: 
https://ifnmu.edu.ua/images/zagal
na_informacia/viddili/viddil_prace
vlashtuvannia/praktika/Перелік%2
0баз%20практик%20для%20здоб
увачів%20освіти%20спеціальнос
ті%20227%20Фізична%20терапія
,%20ерготерапія_.pdf

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
захворюваннях 
органів чуття

навчальна 
дисципліна

ОКП_39_Силабус 
ФТЕ органів 
чуття.pdf

nPDcAuWiDKSmf7P
ugIw20a7v66zwIqurr

3gM+RTJSp0=

Кафедра оторинолариногології 
та офтальмології з курсом 
хірургії голови та шиї
Навчальні кімнати оснащені 
мультимедійним обладнанням 
приєднаним до мережі Wi-Fi;  
інструментальними столиками 
з набором інструментів, 
рефлекторами, камертонами, 
міні-цифровими ендоскопами, 
муляжами, відеофільмами, 
банками аудіограм; апаратами 
Рота для визначення гостроти 
зору, дуговими периметрами для 
визначення поля зору; 
офтальмоскопами прямими та 
зворотними; поліхроматичними 
таблицями для визначення 
кольорового зору; скіаскопічними 
лінійками; чотирьох-колірним 
тестом для визначення 
бінокулярного зору;  муляжами 
та таблицями з анатомії органа 
зору;  таблицями, атласами із 
зображеннями патології органу 
зору, схемами масажу повік, 
ділянки очей, тексти написані 
шрифтом Брайля, планшетний 
клас на 10 дисплейних місць. 

Клінічна практика з 
фізичної терапії, 

навчальна 
дисципліна

ПП_44_Силабус_К
лiнiчна_практика_

c3fe5Z+Bh7KR+5Dt
UY0l7SOxbgJ6bImT

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 



ерготерапії, в тому 
числі:
загальна ознайомча 
практики за профілем 
майбутньої професії;
виробнича практика з 
фізичної терапії, 
ерготерапії.

з_ФТЕ_1,2_курс.pdf omD1S03LDSE= виховання: 
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.); 
функціональний стіл та стенд 
для ерготерапії, набір посуду для 
ерготерапії, знаряддя для 
ерготерапії (дрібна моторика, 
когнітивні функції), допоміжні 
засоби для побуту (засіб для 
одягання шкарпеток, ґудзиків, 
крісло колісне, милиці, палиці для 
ходьби, ходунки, ортопедичне 
обладнання (ортези, корсети, 
лонгети), динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), 
багатофункціональне ліжко, 
подушки, валики, підйомник для 
важкохворих, масажні столи (10 
шт.), універсальна кабіна для 
підвісної терапії (УКПТ), 10-
метрова вимірювальна стрічка; 
вимірювальні сантиметрові 
стрічки (6 шт.), пульсометри (2 
шт.), спірометри портативні (2 
шт.), басейн.
Кафедра загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної 
медицини:
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р.. 
Обладнання: стенди, що 
демонструють різні вроджені та 
набуті вади, дзеркало для оцінки 
засвоєння рухів, стіл для 
ерготерапії №1 (з дзеркалом), 
стіл для ерготерапії №2 (для 
розробки дрібної моторики), 
лавка велика для відпрацювання 
рівноваги, лавка мала для навиків 
сидіння, ростовагомір, тумба-
сходинка для підйому візку, крісло 
колісне, крісло колісне гігієнічне, 
ходунки різних моделей, палиця 
металічна функціональна, палиці 



дерев’яні, палиця з чотирма 
ніжками, милиці дитячі 
(металічні), милиці дорослі 
дерев’яні, милиці дорослі 
металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр . 
Бази проведення практик згідно 
переліку: 
https://ifnmu.edu.ua/images/zagal
na_informacia/viddili/viddil_prace
vlashtuvannia/praktika/Перелік%2
0баз%20практик%20для%20здоб
увачів%20освіти%20спеціальнос
ті%20227%20Фізична%20терапія
,%20ерготерапія_.pdf

Клінічна практика при 
порушенні діяльності 
органів і систем, в 
тому числі:
опорно-рухового 
апарату; серцево-
судинної системи; 
нервової системи; 
дихальної системи 

навчальна 
дисципліна

ПП_45_Силабус_К
лiнiчна_практика_
при_порушеннi_дiя
л_ностi_органiв_i

_систем.pdf

bebONQ45Wam0Mk
3ihz/himdC/OcWY0

qt3d1I0Q1frrw=

Кафедра травматології і 
ортопедії
Обладнання кафедри 
травматології і ортопедії:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 
сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. 
Лекційні аудиторії, навчальні 
кімнати обладнані 
мультимедійними засобами, 
наочними матеріалами, 
ноутбуками для читання лекцій, 
проведення відео конференцій та 
дистанційного навчання. 
Кафедра внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства
Науково-практичний центр 
серцево-судинної реабілітації та 
відновного лікування обладнаний: 
Кардіо-реабілітаційною 
системою  Ergoline ERS-2 
ergoselect4 REHA BD - 1 шт. для 
проведення кардіореабілітації 
пацієнтів; велоергометрами 
ergoselect4 REHA BD – 3 шт., 
комп’ютером, принтером.
Лабораторія функціональної 
діагностики оснащена:  
апаратом для проведення 
добового моніторування АТ - 
ABPM -04; ергометром: Valiant, 
приладом «Cardio PC 
professional». 
Мультимедійне обладнання 
(екрани, проектори та 
ноутбуки). 



Комп’ютерний клас на 13 
дисплейних місць. Ліцензійна 
програма Windows 7 MsOffice 
2016ProPlus Android 4.4. 
Навчальні зали НПЦ «Медицина» 
обладнані: 2 
електрокардіографами, 
тонометрами для вимірювання 
АТ, тредмілом, реанімаційним 
манекеном для серцево-легеневої 
реанімації, глюкометром з 
набором тест-смужок для 
визначення рівня глюкози в крові, 
велоергометром. 
Заняття також проводяться в 
реабілітаційному кабінеті та  
відділенні обласного 
кардіологічного диспансеру.
Кафедра неврології та 
нейрохірургії
Навчальні кімнати з 
мультимедійним обладнанням, 
таблицями, неврологічними 
молоточками, терапевтичними 
кушетками - 4 шт.; приладами 
для вимірювання артеріального 
тиску – 3 шт..
Заняття проводяться також на 
базі Фізіотерапевтичного  
відділення з центром 
реабілітації в КНП «ОКЛ ІФ ОР». 
Кафедра фтизіатрії, 
пульмонології з курсом 
професійних хвороб
Комп'ютерний клас на 7 
дисплейних місць, 9 планшетів; 
мультимедійний проектор для 
демонстрації ілюстративного 
матеріалу до практичних 
занять та лекцій; навчальний 
тренінговий центр 
функціональної діагностики 
органів дихання; базові 
відділення кафедри та кабінет 
фізіотерапевтичного лікування 
КНП «Івано-Франківський 
ОФПЦ»; небулайзер, 
пульсоксиметри, пікфлуометри, 
фонендоскопи, ростомір, вага. 
Виконання компонентів 
практики проводиться також на 
базах проведення практик згідно 
переліку : 
https://ifnmu.edu.ua/images/zagal
na_informacia/viddili/viddil_prace
vlashtuvannia/praktika/Перелік%2
0баз%20практик%20для%20здоб
увачів%20освіти%20спеціальнос
ті%20227%20Фізична%20терапія
,%20ерготерапія_.pdf

Фізична терапія, 
ерготерапія  в 
педіатрії

навчальна 
дисципліна

ОКП_38_Силабус_
ФТЕ_в_педiатрii.p

df

IYkvjeuZpUq6/E9/8
om+n27cBNY8UZtZ

pQfjmmK/Uqg=

Кафедра дитячих хвороб 
післядипломної освіти
Планшетний клас на 7 
дисплейних місць. Навчальні 
кімнати обладнані: таблицями, 
тематичними стендами. 
Заняття проводяться на базі 
НПЦ «Педіатрія», «Центру 
ранньої медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи»; 
«Центру реабілітації дітей з 
порушенням слуху та мови».  

Переддипломна 
практика з фізичної 
терапії, ерготерапії

навчальна 
дисципліна

ПП_46_Силабус_П
ереддипломна_пра

ктика.pdf

jZTEdIo99uNUYUvt
DmAXYQ1Qxrg3afzK

onVEwdsOD3k=

Кафедри відповідальні за 
проведення практики: Кафедра 
неврології та нейрохірургії
Навчальні кімнати з 
обладнанням: таблицями, 
неврологічними молоточками, 



терапевтичними кушетками - 4 
шт.; приладами для вимірювання 
артеріального тиску – 3 шт. 
Використовується також база 
Фізіотерапевтичного  відділення 
з центром реабілітації в КНП 
«ОКЛ ІФ ОР». 
Кафедра травматології і 
ортопедії
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. 
Обладнання кафедри 
травматології і ортопедії:  
динамометри кистьові – 2 шт.; 
пульсоксиметри – 3 шт.;  
апарати для вимірювання тиску- 
3 шт.; пульсометри – 4 шт.; 
каліпер -1 шт.; спірометри 
портативні– 2 шт. примірники; 
гоніометри 4 шт.; вимірювальні 
сантиметрові стрічки 5 шт.; 10-
метрова вимірювальна стрічка – 
1 шт.; ваги механічні - 1 шт.; 
ростомір – 1 шт. 
Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.); 
функціональний стіл та стенд 
для ерготерапії, набір посуду для 
ерготерапії, знаряддя для 
ерготерапії (дрібна моторика, 
когнітивні функції), допоміжні 
засоби для побуту (засіб для 
одягання шкарпеток, ґудзиків, 
крісло колісне, милиці, палиці для 
ходьби, ходунки, ортопедичне 
обладнання (ортези, корсети, 
лонгети), динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), 
багатофункціональне ліжко, 
подушки, валики, підйомник для 



важкохворих, масажні столи (10 
шт.), універсальна кабіна для 
підвісної терапії (УКПТ), 10-
метрова вимірювальна стрічка; 
вимірювальні сантиметрові 
стрічки (6 шт.), пульсометри (2 
шт.), спірометри портативні (2 
шт.), басейн.
Кафедра оторинолариногології 
та офтальмології з курсом 
хірургії голови та шиї
Навчальні кімнати оснащені:  
інструментальними столиками 
з набором інструментів, 
рефлекторами, камертонами, 
міні-цифровими ендоскопами, 
муляжами, відеофільмами, 
банками аудіограм; апаратами 
Рота для визначення гостроти 
зору, дуговими периметрами для 
визначення поля зору; 
офтальмоскопами прямими та 
зворотними; поліхроматичними 
таблицями для визначення 
кольорового зору; скіаскопічними 
лінійками; чотирьох-колірним 
тестом для визначення 
бінокулярного зору;  муляжами 
та таблицями з анатомії органe 
зору;  таблицями, атласами із 
зображеннями патології органу 
зору, схемами масажу повік, 
ділянки очей, тексти написані 
шрифтом Брайля. Кафедра  
загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини
Навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р.. 
Обладнання: стенди, що 
демонструють різні вроджені та 
набуті вади, дзеркало для оцінки 
засвоєння рухів, стіл для 
ерготерапії №1 (з дзеркалом), 
стіл для ерготерапії №2 (для 
розробки дрібної моторики), 
лавка велика для відпрацювання 
рівноваги, лавка мала для навиків 
сидіння, ростовагомір, тумба-
сходинка для підйому візку, крісло 
колісне, крісло колісне гігієнічне, 
ходунки різних моделей, палиця 
металічна функціональна, палиці 
дерев’яні, палиця з чотирма 
ніжками, милиці дитячі 
(металічні), милиці дорослі 
дерев’яні, милиці дорослі 
металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр. Виконання 
компонентів практики 
проводиться також на базах 
проведення практик згідно 
переліку: 
https://ifnmu.edu.ua/images/zagal
na_informacia/viddili/viddil_prace
vlashtuvannia/praktika/Перелік%2
0баз%20практик%20для%20здоб
увачів%20освіти%20спеціальнос



ті%20227%20Фізична%20терапія
,%20ерготерапія_.pdf

Механотерапія навчальна 
дисципліна

ОКП_25_Силабус_
Механотерапiя.pdf

MjIrDN5LGzUgfC7q
XE5Lugt+iVej0u74vv

EtwV62qfM=

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.). 
На базі кафедри функціонує 
спортивний та тренажерний 
зали.

Моделі надання 
реабілітаційних 
послуг (на основі 
міжнародної 
класифікації 
функціонування) та 
професійного 
розвитку

навчальна 
дисципліна

ОКП_23_Силабус_
Моделi_надання_р
еаб._послуг_(на_ос

новi_МКФ).pdf

UEM0JQ6D2pq+zQ2
E4ARRJIvs18pGDCY

KR3d83gXxjg0=

Кафедра загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної 
медицини 
Лекційна аудиторія та навчальні 
кімнати з мультимедійним 
забезпеченням, навчальні 
кімнати, Довідник з міжнародної 
класифікації функціонування 
обмежень життєдіяльності та 
здоров’я. 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_1_Силабус_Ук
р.мова_(за_проф.с

прям.).pdf

i1fSfeZ7ADVrFvrjzK4
u9wZnBqMY7khC8U

rUT22c6zQ=

Кафедра мовознавства
Комп’ютерний клас на 16 
дисплейних місць, обладнаний  
комп’ютерами Pentium, Windows 
7, Chrome, версія 74.0.3729.169, 32-
розрядна версія, Internet Explorer 
11, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та 
аудіофайлів, а також 
проектором Epson EB-X11 та 
нетбуком ASUS 2011 Window 7, 
Crome, версія 74.0.3729.168, 
Internet Explorer 8. 
Лінгафонний кабінет.

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_2_Силабус_Iс
торiя_Украiни_та
_укр.кул_тури_(1).

pdf

2PSjj/BtAcjNHV4/rv
s9lzl4TATghVgFWXS

pibbWfHc=

Кафедра українознавства
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням. 
Навчальна кімната, обладнана 
мультимедійною установкою 
(проектор, ноутбук); навчальні 
кімнати з графічним 
унаочненням. 
Музей Руської трійці.
Конференц-зал з тематичними 
стендами.



Філософія реабілітації, 
ерготерапії

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_3_Силабус_Фi
лософiя_реабiлiтац
ii,_ерготерапii.pdf

iQkRLtcI31JuUDuQT
KtkIjQx+6s9+oB3mF

6t4hG8jps=

Кафедра українознавства
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням. 
Навчальна кімната, обладнана 
мультимедійною установкою 
(проектор, ноутбук); навчальні 
кімнати з графічним 
унаочненням. Конференц-зал з 
тематичними стендами

Латинська мова та 
медична термінологія

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_6__Силабус_
Латинс_ка_мова_
та_медична_терм

iнологiя.pdf

qfMV5BNWNMdeC8
t+x5/RYlTkTa3p0fX

LJoYw/LS2X4A=

Кафедра мовознавства 
Комп’ютерний клас на 16 місць, 
обладнаний комп’ютерами 
Pentium 2012 р. Windows 7, 
Chrome, версія 74.0.3729.169, 32-
розрядна версія, Internet Explorer 
11, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та 
аудіофайлів, а також 
проектором Epson EB-X11 та 
нетбуком ASUS 2011 Window 7, 
Crome, версія 74.0.3729.168, 
Internet Explorer 8. 
Навчальна аудиторія з 
відеопроектором Toshiba. 
Лінгафонний кабінет на 15 місць, 
обладнаних комп’ютерами, 
навушниками, програмним 
забезпеченням «Діалог 
NIBELUNG», ДКПП: 58.29.2.

Біофізика за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_7_Силабус_Бi
офiзика_(2).pdf

VEjiKXFngeybcengs
wFy5MzYjZqNQdXX

NHcIddilNoc=

Кафедра медичної та біологічної 
фізики
4 аудиторії з лабораторним 
обладнанням для проведення 
практикуму, обладнані 
мультимедійним проектором , 2 
комп’ютерні класи (32 
дисплейних місця) з ліцензованим 
програмним забезпеченням 
компанії Mіcrosoft (ОС Windows 
10, MS Office).  

Гігієна та екологія. 
Охорона праці в галузі

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_9_Силабус_Гi
гieна_та_екологiя.
_Охорона_працi_в

_галузi.pdf

7+WzwCfG9j3ybiylFy
/14M9uwIePQeHkLS

5nJRC4ndA=

Кафедра гігієни та екології 
Аудиторії обладнані 
мультимедійним 
устаткуванням, комп’ютерний 
клас на 12 дисплейних місць, 
планшетний клас 
укомплектований 10 
планшетами з ліцензійними 
навчальними та 
контролюючими програмами. 
Функціонує навчально-
практичний центр «Гігієна та 
екологія», який має таке 
обладнання: прилад Кротова,  
люксметр Ю-116, психрометр 
аспіраційний МВ-4М, гігрометр 
М-68, анемометр крильчатий та 
чашечний, шумомір «Шум-1М», 
вимірювач шуму і вібрації ВШВ-
003, динамометр ручний ДРП-
120, становий динамометр ДС-
500, спірометр SPIROBANK II, 
рентгенометр-дозиметр ДП-5В.

Патологічна  анатомія 
за професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_10_Силабус_
Патологiчна_анат
омiя_за_професiйн
им_спрямуванням.

pdf

95HkZJunesSzB7j0s
u2Xt7u6EjThXsMNB

W0PN+7fAas=

Кафедра патологічної анатомії
Клас інтерактивного навчання 
на 17 місць, обладнаних 
комп’ютерами, з базами 
навчальних відео- та анімаційних 
матеріалів, електронними 
підручники. Навчальні кімнати 
(три) обладнані 
мультимедійними проекторами 
та вільним Wi-Fi доступом. Всі 
кімнати для практичних занять 
(п’ять) та анатомічний зал 
обладнанні анатомічними 



столами з інструментальними 
столиками. Муляжі, скелети, 
анатомічні моделі, таблиці з 
ілюстрацією анатомічних 
структур. Ноутбук та 
комп’ютери з веб камерами, що 
дозволяє проводити дистанційне 
навчання на платформі Teams. 
На всіх стаціонарних 
комп’ютерах та ноутбуках 
встановлено програмне 
забезпечення Windows 10 та 
Office 365. 

Медична та біологічна 
хімія

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_8_Силабус_М
едична_та_бiологi

чна_хiмiя.pdf

X8odG7mwN6Fc/Iy
PdIPWhXCh3PSj9sP

aYX8jN3MgG/Q=

Кафедра біологічної та медичної 
хімії
Мультимедійне обладнання 
(інтерактивна дошка, екрани, 
проектори планшети-
трансформери та ноутбуки). 
Комп’ютерний клас, 13 
дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core. 
Ліцензійна програма Windows 7 
MsOffice 2016ProPlus. 
Обладнання: спектрофотометри 
(Specord-40, спектрофотометр 
Specord-80, спектрофотометр 
Ulab 108 uv), атомно-
абсорбційний спектрофотометр 
С -115 ПК, 
фотоелектроколориметри КФК-
2мп, pH-метри, іономір 
лабораторний, ваги, 
центрифуги, лабораторний 
посуд, набори реактивів. 

Технічні засоби в 
фізичній терапії та 
ерготерапії

навчальна 
дисципліна

ОКП_24_Силабус_
Технiчнi_засоби_в_

ФТЕ.pdf

tg0IYoRkVKngiKPSA
LRV3ry+Dj9AnaWU

WawwfNTmmjo=

Кафедра загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної 
медицини 
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р.. 
Обладнання: стенди, що 
демонструють різні вроджені та 
набуті вади, дзеркало для оцінки 
засвоєння рухів, стіл для 
ерготерапії №1 (з дзеркалом), 
стіл для ерготерапії №2 (для 
розробки дрібної моторики), 
лавка велика для відпрацювання 
рівноваги, лавка мала для навиків 
сидіння, ростовагомір, тумба-
сходинка для підйому візку, крісло 
колісне, крісло колісне гігієнічне, 
ходунки різних моделей, палиця 
металічна функціональна, палиці 
дерев’яні, палиця з чотирма 
ніжками, милиці дитячі 
(металічні), милиці дорослі 
дерев’яні, милиці дорослі 
металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр . 

Патологічна навчальна ОКЗ_11_Силабус_П yHWSRSVkvLeUPA3 Кафедра патологічної фізіології



фізіологія за 
професійним 
спрямуванням

дисципліна атологiчна_фiзiоло
гiя_за_професiйни
м_спрямуванням.p

df

4yV2HhYq+Enq+JCs
E3fkcaTFNac4=

5  телевізорів для демонстрації 
навчальних відеоматеріалів, 
мультимедійний проектор в 
лекційному залі, комп’ютерний 
клас з 16 дисплейними місцями, 
експериментальна лабораторія, 
обладнана відеокамерою для 
демонстрації експериментів.

Медична психологія навчальна 
дисципліна

ОКП_19_Силабус_
Медична_психологi

я.pdf

c6SQvY1aEEjUrn76z
pWhAFliki9Puggl9Oj

AQWI+joo=

Кафедра психіатрії, наркології 
та медичної психології 
Лекційна аудиторія та навчальні 
кімнати з мультимедійним 
обладнанням і з графічним 
унаочненням. Кабінет 
психологічної підтримки.

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

ОКП_13_Силабус_
Вступ_до_спецiал

_ностi.pdf

vI6YuWZ2pbnK78lD
4iDClGdU3twZf3ejsV

xyyDu51IA=

Кафедра загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної 
медицини 
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичні центри: 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений у дію у 2017р. та 
«Медицина». Обладнання: 
стенди, що демонструють різні 
вроджені та набуті вади, 
дзеркало для оцінки засвоєння 
рухів, стіл для ерготерапії №1 (з 
дзеркалом), стіл для ерготерапії 
№2 (для розробки дрібної 
моторики), лавка велика для 
відпрацювання рівноваги, лавка 
мала для навиків сидіння, 
ростовагомір, тумба-сходинка 
для підйому візку, крісло колісне, 
крісло колісне гігієнічне, ходунки 
різних моделей, палиця 
металічна функціональна, палиці 
дерев’яні, палиця з чотирма 
ніжками, милиці дитячі 
(металічні), милиці дорослі 
дерев’яні, милиці дорослі 
металічні, милиці з 
підлокітниками, накладки для 
унітазу, ортези (в 
асортименті), набори 
компресійних пов’язок, еластичні 
бинти, засоби для адаптації у 
зовнішньому середовищі, 
комірець Шанця, петля Глісона, 
шина м’яка для фіксації стопи і 
гомілки, м’які фіксатори для 
суглобів, резинова стрічка для 
тренування, манекени та 
муляжі, вертикалізатор, 
велоергометр . 

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

ОКП_14_Силабус_
Анатомiя_людини.

pdf

EnDqxZRYSkfm4ruw
20b0TiN3eZ9TzuIn

m7A2nMX2Vfs=

Кафедра анатомії 
Навчальні кімнати, обладнані 
мультимедійними засобами; 
навчально-практичний центр 
«Анатомія людини»; 
комп’ютерний клас – 16 
дисплейних місць; навчальна 
лабораторія, оснащена 
технічними засобами навчання; 
модульне об'єктно-орієнтоване 
динамічне навчальне середовище 
(на базі системи Moodle) для 
безперервного дистанційного 
самостійного навчання та 
контролю.

Терапевтичні вправи навчальна 
дисципліна

ОКП_15_Силабус_
Терапевтичнi_впра

ви.pdf

3aLB15nh9ijXIXe5ur
xakUd/XPvGH6SiW

VW3AnTwOQ8=

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання.
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 



«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.). 
На базі кафедри функціонує 
спортивний та тренажерний 
зали, басейн.

Теорія і методика 
адаптивного 
фізичного виховання

навчальна 
дисципліна

ОКП_16_Силабус_
ТМАФВ.pdf

7ERkkRgYUsSUfC5e
He8kj1L42w6z5i2rO

Ke+NpTJANY=

Кафедра фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання.
Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
навчально-практичний центр 
«Фізична терапія, ерготерапія», 
введений в дію у 2019р.. 
Обладнання: тонометри (3шт.), 
динамометри кистьові (4 шт.), 
динамометр становий (1 шт.), 
вага (2 шт.), ростомір (2 шт.), 
гоніометри (4 шт.), каліпер (1 
шт.), манекени, гімнастичні 
килимки, фітболи (різного 
діаметру), степ-платформи 
різної висоти, шведські стінки, 
гімнастичні палиці, лави, набивні 
м’ячі, гантелі (різної ваги), 
балансувальні платформи (2 
шт.), еластичні джгути з 
опором різного ступеню, 
еспандери, бігова доріжка, 
велоергометр, секундоміри, 
петля Глісона, профілактор 
Євмінова, динамічні сходи-бруси, 
дзеркало, модуль для відновлення 
навиків ходьби, м’які мати 
(2х2,20) (2 шт.), універсальна 
кабіна для підвісної терапії 
(УКПТ), тренажер для пілатесу, 
10-метрова вимірювальна 
стрічка; вимірювальні 
сантиметрові стрічки (6 шт.), 
пульсоксиметри  (2 шт.), 
спірометри портативні (2 шт.). 
На базі кафедри функціонує 
спортивний та тренажерний 
зали, басейн.

Функціональна 
анатомія

навчальна 
дисципліна

ОКП_17_Силабус_
Функцiонал_на_ан

атомiя.pdf

7XBs4pYJCSHtZ4K+
ahj4Y+d+lbzt/1DRx

wunpPN/waQ=

Кафедра клінічної анатомії та 
оперативної хірургії
Прилади і пристосування: 
динамометр становий (2 шт) та 
кистевий (2 шт); гоніометр (2 
шт.); неврологічний молоток (2 



шт.); механічний тонометр (2 
шт.); портативний спірометр (2 
шт.); ростомір (1 шт.); ваги (1 
шт.) Анатомо-фізіологічні 
таблиці. Клас інтерактивного 
навчання, оснащений 16 
комп’ютерами. 
Використовується програмне 
забезпечення Windows 10 та 
Office 365 (корпоративна ліцензія 
ІФНМУ). А також власна 
авторська програма AV test 
3.1.0.; 3 навчальні кімнати з 
мультимедійними проекторами. 
У двох кімнатах телевізори, 
підключені до інтернету з 
можливістю демонстрацій відео 
сюжетів. Анатомічні муляжі, 
кістки, скелети, препарати, 
музейні експонати анатомічних 
препаратів.

Фізіологія навчальна 
дисципліна

ОКП_18_Силабус_
Фiзiологiя.pdf

Z8BrfVAJjqkHvHtotj
tVlGWmxsZpsdEvdX

inQhdMOWI=

Кафедра фізіології
Комп’ютерний клас на 15 
дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами для проведення 
онлайн тестування. Навчально-
практичний центр  (НПЦ) 
«Фізіологія», уведений у дію в 
2017 році. Обладнання НПЦ: 
Електрокардіограф HeartScreen 
60G, комплекс діагностичний 
СПЕКТР+ для ЕКГ "Полі-Спектр", 
спірометр  MIR SPIRO Spirobank 
II, мікроскоп ХС-2610МЖ, 
глюкометри GlucoDr.auto (3 
шт.),  пульсоксиметр BEURER 
PO 30, таблиця Сівцева-Головіна,  
периметри,  камери Горяєва (3 
шт.), ELDONTM ID CARD for 1 
ABO and Rh D Blood Grouping 
(Данія), тонометри механічні (6 
шт), тонометр автоматичний 
(1 шт.), неврологічні молоточки 
(3 шт.), камертони, смарт-
телевізор. Навчальні кімнати 
обладнані телевізорами з базою 
відеофільмів що відображають 
перебіг фізіологічних процесів та 
алгоритми виконання 
практичних навичок. 

Методи дослідження у 
фізичній терапії та 
ерготерапії

навчальна 
дисципліна

ОКП_20_Силабус_
Методи_дослiджен
ня_у_фiзичнiй_те

рапii_та_ерготера
пii_(1).pdf

IXQEzT+AgV3pB3D
oTBSaFA+2gfBzj4D1

DJdZzgxj3VU=

Кафедра фармакології та 
внутрішньої медицини 
Комп’ютерний клас на  15 
дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами з LCD 
моніторами з доступом до 
мережі Інтернет. 
В комп’ютерному класі  
встановлено LCD телевізор 
діагоналлю 43 дюйма, який 
підключено до мережі Інтернет, 
що дає можливість дивитись 
навчальні фільми, проводити 
майстер-класи, брати 
безпосередню участь в онлайн 
конференціях. Лекційна 
аудиторія з мультимедійним 
обладнанням . Обладнання 
кафедри: електрокардіограф 
“Юнікард”, 2 апарати для 
цілодобового моніторування 
артеріального тиску, система 
холтерівського моніторування 
ЕКГ “3 СН ECG Holter and ABPM”,  
гоніометри, сантиметрові 
стрічки, динамометри кистьові, 
вага з ростоміром, глюкометр, 
пульсоксиметри, спірометри 
портативні (2 шт.), каліпер 1 
шт., гоніометри 3 шт.,  10-



метрова вимірювальна стрічка, 
муляжі (3 шт.). 

Долікарська медична 
допомога

навчальна 
дисципліна

ОКП_21_Силабус_
Долiкарс_ка_медич

на_допомога.pdf

RZ2F4WPbhdamR+l
HexDGjK5relizEMr/

26Rqha5drXk=

Кафедра медицини катастроф 
та військової медицини
Навчально-практичний центр 
обладнаний манекен-
тренажером «Laerdal» та 
«Максим», автоматичним 
зовнішнім дефібрилятором, 
пристроєм для штучної 
вентиляції легень, набором 
іммобілізаційних шин, джгутами 
Есмарха, SWAT та САТ, 
аптечками IFAK, макетами для 
забезпечення прохідності 
дихальних шляхів, шийними 
комірцями, транспортними 
ношами «Амбу», 
перев’язувальним матеріалом, 
сортувальними картами, 
дозиметрами, сантиметровими 
стрічками, протигазами, 
фонендоскопами, механічними 
тонометрами, кушетками 
тощо. 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія

навчальна 
дисципліна

ОКП_22_Силабус_
Бiомехiнка_та_клi
нiчна_кiнезiологiя.p

df

2b7BWUsRWjxJ2z4
GEvbdwrfFZdfdECbe

SBW3mCZoYUU=

Кафедра травматології і 
ортопедії
Навчально-практичний центр 
баротензометричної 
діагностики стопи відкрито в 
2019 р. Центр обладнаний 
платформою для діагностики 
стопи Platform XL Capron, що 
дозволяє проводити аналіз 
ходьби та визначення центру 
ваги. Навчальні кімнати, 
обладнані мультимедійними 
засобами, наочними 
матеріалами, ноутбуком для 
читання лекцій, проведення відео 
конференцій та дистанційного 
навчання. 

Основи фармакології 
за професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОКЗ_12_Силабус_О
снови_фармакологi
i_за_професiйним_
спрямуванням.pdf

1pRENkS2XSt6luUI
RYi13z6zSjiIlA4bpa0

OEt2rca8=

Клінічної фармакології
Комп’ютерний клас на 15 
дисплейних місць, де встановлено 
LCD телевізор діагоналлю 43 
дюйма, який підключено до 
мережі Інтернет, що дає 
можливість дивитись навчальні 
фільми, проводити майстер-
класи, брати безпосередню 
участь в онлайн конференціях. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук, для читання лекцій, 
проведення відео конференцій та 
дистанційного навчання. 
Обладнання кафедри: 
електрокардіограф “Юнікард”, 2 
апарати для цілодобового 
моніторування артеріального 
тиску, система холтерівського 
моніторування ЕКГ “3 СН ECG 
Holter and ABPM”, глюкометр, 
центрифуга, вага з ростоміром, 
3 муляжі для серцево-легеневої 
реанімації.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 



ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

29732 Кузь Уляна 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа

9 Біомеханіка та 
клінічна 
кінезіологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
ДВНЗ "Івано-
Франківський 
державний медичний 
університет" МОЗ 
України в 2010 р. 
лікар ортопед-
травматолог 
сертифікат спеціаліста 
№4126 від 30.06.2010,  
Вища атестаційна 
комісія МОЗ України, 
лікар ортопед-
травматолог, друга 
кваліфікаційна 
категорія, сертифікат 
№ 4059, дійсна до 
2020р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет" , 
кандидат медичних 
наук; 14.03.09 – 
гістологія, цитологія, 
ембріологія;, диплом 
ДК 054767 від 16 
грудня 2019 року.
3. Наявні публікації:
1) Кузь УВ. Динаміка 
активації 
інтерлейкіну-8 при 
множинній скелетній 
травмі із 
застосуванням 
інтрамедулярного 
остеосинтезу в 
експерименті. Боль. 
Суставы. 
Позвоночник. 2016;3 
(23): 22-27.
2) Заяць ЛМ, Кузь УВ. 
Електронно-
мікроскопічні зміни 
альвеолярного 
епітелію легень при 
множинній скелетній 
травмі Вісник 
морфології. 2017; 1 
(23): 195-198.
3) Заяць ЛМ, Кузь УВ. 
Електронномікроскопі
чні зміни 
альвеолярного 
епітелію легень при 
множинній скелетній 
травмі.  Вісник 
морфології. 2017; 1 
(23): 11-14.
4) Zaiats LM, Kuz UV, 
Zukow W. Correction of 
the ultrastructural 
changes of the 
respiratory department 



of the lungs by 
phosphatidylcholine 
liposomes due to 
multiple skeletal 
trauma with 
osteosynthesis in the 
experimental study. 
Journal of Education, 
Health and Sport. 2018; 
8(8): 293-301. 
5) Zaiats LM, Kuz UV. 
Pathomorphological 
changes of respiratory 
department of lungs 
due to multiple skeletal 
trauma with the use of 
intramedullary 
osteosynthesis in the 
experiment. Word of 
Medicine and Biology. 
2018; 4(66): 160-164.
4 Стажування:
Науково-професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Підвищення 
кваліфікації
ХМАПО, посвідчення 
№ ИВ – І № ВА# 
34953002, «ТУ. 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2019р.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня Асоціації 
ортопедів-
травматологів Івано-
Франківської області.

376900 Янів Олеся 
Володимирів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
010202 
Фізична 

реабілітація

4 Фізична 
реабілітація та 
реабілітаційні 
технології

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 3, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації 
Спеціальність 
«Фізична 
реабілітація» диплом 
спеціаліста серії ВА № 
41267437.
2. Навчання в 
аспірантурі: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2011-2014; 
Спеціальність 
24.00.03 «Фізична 
реабілітація»
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 



program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
4. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Янів О.В. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів /Art 
of Medicine” Науково-
практичний журнал. - 
2019. - № 4(12). - C.50-
57. DOI: 
10.21802/artm.2019.4.1
2.50
2) Янів О.В. Сучасні 
аспекти 
реабілітаційного 
обстеження при 
порушенні постави у 
людей молодого віку / 
Т.Г. Бакалюк, І.К. 
Чурпій, О.В. Янів, Г.О. 
Стельмах, 
Є.Ю.Телиця// Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал. - 
2020. - № 1(13). – 
С.175-179. DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.175
3) Янів О.В. 
Застосування 
прогностичних шкал у 
сучасній 
кардіологічній 
практиці (Частина 1) 
/І.П. Вакалюк, Н.М. 
Середюк, Р.В. Деніна, 
Г.Г. Барила, І.К. 
Чурпій, О.В. Янів // 
Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал. - 2020. - № 
1(13). – С.180- 191. 
DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180
4) Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 
Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).



5) Ебає Нсан Еком 
Нсед. Особливості 
психоемоційного 
стану жінок з 
непліддям на тлі 
внутрішньопечінковог
о холестазу. /Ебає 
Нсан Еком Нсед, О.Г. 
Бойчук, О.В. Янів// 
Art of Medicine. – 
2020. - № 4(16). С. 85-
90. (Scientific and 
practical journal).
5. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с. 
(рішення вченої ради 
про публікацію, 



протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
7. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Янів О.В. Фізична 
терапія хворих після 
оперативних втручань 
на органах черевної 
порожнини 
ускладнених 
перитонітом / Янів 
О.В. / Тези доповідей 
88-ї науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в 
медицині". – Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
120-121.
2) Становлення 
кафедри фізичної 
реабілітації, 
ерготерапії та 
фізичного виховання 
/ Морська Л.В., 
Йосипенко Л.Ю., 
Дмитришин Д.М., 
Янів О.В., Коровайний 
В.І./ Тези доповідей 
88-ї науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в 
медицині". – Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
101.
3) Основні актуальні 
напрямки у підготовці 
бакалаврів зі 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / І.К. 
Чурпій, Н.Р. Голод, 
Л.І. Войчишин, О.В. 
Янів, Р.Я. Богославець 
/ Тези науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2019р. - С. 
135.
4) Завдання програми 
фізичної терапії 
хворих після 
лапараскопічної 
холецистектомії на 
стаціонарному етапі 
реабілітації / 
Н.Р.Голод, І.К. Чурпій, 
О.В. Янів / Збірник тез 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації 
на різних рівнях 
надання медичної 
допомоги» - 
Тернопіль, ТНМУ, 



«Укрмедкнига» 2019р. 
– С. 21-22.
5) Янів О.В. Роль 
фізичного терапевта 
та ерготерапевта в 
реабілітації після 
травм спинного мозку 
/ Янів О.В., Чурпій І.К. 
// Тези доповідей 89-ї 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в медицині 
та фармації". – Івано-
Франківськ, ІФНМУ, 
2020. С. 108.
6) Янів О.В. Роль 
фізичної терапії та 
ерготерапії у системі 
комплексної 
мультидисциплінарно
ї реабілітації хворих 
на бічний 
аміотрофічний 
склероз (БАС) / Тези 
доповідей 89-ї 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в медицині 
та фармації". – Івано-
Франківськ, ІФНМУ, 
2020. С. 109.
7) Особливості 
дистанційного 
навчання / І.К. 
Чурпій, Н.Р. Голод, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
І.І. Чурпій, Ю.С. 
Куравська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 
68-69.
8) Шляхи формування 
цілей освітньої 
програми «Фізична 
терапія, ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / Н.Р. Голод, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 83.
9) Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Голод 
Н.Р., Чурпій І.К., Янів 
О.В., Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.С. // 
Збірник тез ІV 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
- Тернопіль, ТНМУ, 
2020р. – С. 28-29.
10) Сенсорна 
інтеграція як засіб 
фізичної терапії дітей 
після кохлеарної 
імплантації / В. 
Тудоси, І. Чурпій, О. 
Заставна, Л. 
Войчишин, О. Янів // 
Збірник тез матеріалів 
V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 66-67.
11) Фізична терапія 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
/ Л. Федорівська, І. 
Чурпій, Н. Голод, О. 
Янів, В. Тудоси, Ю. 
Куравська // Збірник 
тез матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 67-69.
12) Реабілітаційні 
засоби профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перетоніт / І. Чурпій, 
Н. Голод, В. Тудоси, О. 
Янів, Ю. Куравська, Л. 
Федорівська, І. Чурпій 
// Збірник тез 
матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 



Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 71-72.
13) Янів О.В. Науково-
доказова база даних у 
практичній 
діяльносто фізичного 
терапевта / О. Янів, І. 
Чурпій, Н. Голод, В. 
Тудоси, Л. 
Федорівська, Ю. 
Куравська // Збірник 
тез матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 72-74.
8. Стажування, 
підвищення 
кваліфікації:
1) Участь у 
теоретичному курсі 
«Introductory 
Professional Medical 
English Language 
Course», ІФНМУ, НТЦ 
«Іноземні мови для 
професійного 
спілкування», 2019р., 
(сертифікат № 0580-
А) 60 год.
2) Участь у 
теоретичному курсі 
«Pre-Intermediate 
Professional Medical 
English Language 
Course», ІФНМУ, НТЦ 
«Іноземні мови для 
професійного 
спілкування», 2020р., 
(сертифікат № 0664-
А) 58 год.
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
4) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 



Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5) Участь у ІІІ 
Всеукраїнській 
науково – практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації 
на різних рівнях 
надання медичної 
допомоги», 17-18 
жовтня 2019р., м. 
Тернопіль.
6) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(сертифікат № 00122 - 
4 год.).
7) Участь у вебінарі 
«Принципи фізичної 
терапії в неонатології» 
09.05.2020р. 
(сертифікат № 00268 
- 3 год.).
8) Участь у вебінарі 
«Діагностика та 
лікування інсульту 
нетипової етіології» 
20.05.2020р. 2 год.
9) Участь у вебінарі 
«Науково-доказова 
практика як основа 
клінічного мислення 
фізичного терапевта» 
30.05.2020р. 
(сертифікат № 00403 
- 5 год.).
10) Участь у 
практичному тренінгу 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год).
11) Участь в Online 
course «Manual 
physical therapy for 
musculoskeletal neck 
pain», Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней», 
з 30.03. по 21.04.2020 
(18 год).
12) Участь в Online 
course «Manual therapy 
in the rehabilitation of 
the lower back», 
Школа скелетно-
м’язевої реабілітації 
«Орней», з 14.05. по 
04.06.2020. (15 год).
13) Участь в 
практичному курсі 
«Теоретичні та 
практичні навики з 
кінезіотейпування», 
Центр реабілітації 
«Рух без болю», 
28.09.2019р. 
(сертифікат № 0049).
14) Участь у 
навчальному вебінарі 



«Кінезіологічне 
тейпування в 
ортопедії та 
травматології», Innovo 
Academy, 21-
22.05.2020р.
15) Участь у вебінарі 
«Терапія коксартрозу. 
Думка фізичного 
терапія» 27.06.2020р. 
(сертифікат № 00606 
- 3 год.).
16) Участь в ІV 
Всеукраїнському з’їзді 
фахівців із спортивної 
медицини та 
лікувальної 
фізкультури «Сучасні 
досягнення 
спортивної медицини, 
фізичної та 
реабілітаційної 
медицини – 2019», м. 
Дніпро, 11-13 квітня 
2019р.
17) Участь у 
International webinar 
«How to write scholarly 
articles acceptable in 
Scopus indexed 
journals», Danylo 
Halytsky Lviv National 
Medical University, 
Western Scientific 
Center of the National 
Academy of Sciences of 
Ukraine and Ministry of 
Education and Science 
of Ukraine, Shevchenko 
Scientific Society, Lviv, 
Ukraine, 5 credits, 13 
травня 2020р.
18) Участь у 
International webinar 
«Toward indexing 
Ukrainian academic 
journals by Scopus and 
Web of Science», 
Danylo Halytsky Lviv 
National Medical 
University, Western 
Scientific Center of the 
National Academy of 
Sciences of Ukraine and 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine, 
Shevchenko Scientific 
Society, Lviv, Ukraine, 
5 credits, 08 червня 
2020р.
19) Участь у тренінг – 
програмі «Мистецтво 
лікування» 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення з 
міжнародною участю, 
м. Луцьк, (10 год.), 11 
червня 2002р. 
Сертифікат № 03492.
20) Участь в 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Педагогічні інновації 
та інструменти. 
Техніки для 
особистого та 
психологічного 
розвитку» та пройшла 
курси підвищення 



кваліфікація за 
темою: «Дистанційна 
освіта. Організація та 
супровід» 25-26 
червня 2020р. 
(сертифікат № 
122874759 – 6) - 15 
год.
21) Участь в 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Педагогічні інновації 
та інструменти. 
Техніки для 
особистого та 
психологічного 
розвитку» та пройшла 
курси підвищення 
кваліфікація за 
темою: «Потреби та 
мотиви сучасного 
викладача» 25-26 
червня 2020р. 
(сертифікат № 
122874759 – 7) - 15 год.
22) Участь у навчанні 
в рамках науково-
практичної 
конференції в онлайн 
- режимі 
«Кардіореабілітація 
пацієнта після 
гострого інфаркту 
міокарда з 
коморбідними 
станами: як 
лікувати?» 
24.06.2020р. 
(сертифікат № 0006) 
4 год.
23) Участь у вебінарі 
«Документування 
реабілітаційного 
процесу за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування» 
30.06.2020р. 
(сертифікат № 00000- 
4 год.).
24) Участь у тренінгу 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
25) Сертифікат № 
МКФ-0057 від 
08.07.2020р.
Участь у навчальному 
курсі «Англійська 
мова по методу 
Калана», «Профі-
центр» акредитована 
школа Callan Method в 
Україні з вивчення 
англійської мови. 
Сертифікат № 046557 
про закінчення 4 
рівня (Stage 4 focuses 
mainly on language at 
Level А2 on the CEFR), 
11.09.2019 – 10.11.2020 
рр.
26) Участь у 



educational online 
webinar «COVID-19: 
DIAGNOSIS AND 
COMPLICATIONS», 
organized by Fungal 
Infection Trust (FIT), 2 
credits; 07 липня 
2020р.
27) Участь у курсах 
підвищення 
кваліфікації 
«Особливості 
сучасного освітнього 
середовища. Онлайн 
інструменти та 
ресурси викладача» та 
тренінг за темою 
«Застосування засобів 
Microsoft (Word, Excel) 
для організації та 
контролю знань учнів 
та студентів», 23-24 
липня 2020р., 
сертифікат № 
282873577-0v.
28) Участь у курсах 
підвищення 
кваліфікації 
«Педагогічні інновації 
та інструменти. 
Впровадження нових 
підходів в сучасній 
освіті. Дистанційна 
освіта» та тренінг за 
темою «Емоційний 
інтелект та 
особистісне 
зростання», 23-24 
липня 2020р. 
сертифікат № 
5360074-1v.
29) Участь в оnline 
course «Emergencies in 
rehabilitation practice», 
Українська академія 
реабілітації і здоров’я 
людини, Школа 
м’язево-скелетної 
реабілітації «Орней», 
(10 год.), 04.08-
18.08.2020рр.
30) Участь у 
навчальному вебінарі 
«Фізична терапія та 
принципи реабілітації 
в онкології», 
Physioera, сертифікат 
№ 01144, (3 год.), 05 
вересня 2020р.
31) Участь у 
навчальному вебінарі 
«Особливості підбору 
тестів і шкал в 
нейрореабілітації 
ерготерапевтом та їх 
інтерпретація за 
МКФ», Всеукраїнське 
об’єднання фізичних 
терапевтів, Physioera, 
сертифікат № 01186, 
(3 год.); 16 вересня 
2020р.
32) Участь у тренінг – 
програмі «Мистецтво 
лікування» 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення з 
міжнародною участю, 
м. Вінниця, (15 год.), 
17-18 вересня 2020р. 



Сертифікат № 03693.
33) Участь у 
educational online 
webinar «COVID-19: 
DIAGNOSIS AND 
COMPLICATIONS», 
organized by Fungal 
Infection Trust (FIT), 2 
credits, 23 вересня 
2020р.
34) Участь у 
безперервному 
професійному 
розвитку 
«Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар «Сучасні 
питання захворювань 
органів дихання – 
шляхи підвищення 
ефективності 
діагностики та 
лікування»», м. 
Харків, сертифікат 
№2884, (4 год.), 24 
вересня 2020р.
35) Участь в оnline 
course «Physical 
therapy of the foot», 
Українська академія 
реабілітації і здоров’я 
людини, Школа 
м’язево-скелетної 
реабілітації «Орней», 
24.09-06.10.2020рр., 
(8 год).
36) Участь у тренінгу 
за темою: 
«Організація 
дистанційного та 
змішаного навчання» 
в рамках 
Всеукраїнської 
наукової онлайн 
конференції «Змішане 
навчання. Від теорії до 
практики», 25-26 
вересня 2020р. 
сертифікат № 
280498659-9v.
37) Участь у 
підвищенні 
кваліфікації в рамках 
«Erasmusdays» на 
тему «Підвищення 
цифрових 
Компетенцій 
громадян», м. Харків, 
(2 год.), 16 жовтня 
2020р.
38) Участь у навчанні 
за інтенсивною 
програмою 
теоретичних та 
практичних занять 
«Кінезіотейпінг у 
реабілітації та 
спортивній медицині» 
на базі Центру 
відновної медицини і 
реабілітації 
«Аравмед», м. Івано-
Франківськ, (16 год.), 
17-18 жовтня 2020р.
39) Участь у осінніх 
школах в рамках 
програми 
Європейського Союзу 
Еразмус+Capacity-
Building projects in the 
field of Higher 



Education проекту 
«Innovative 
Rehabilitation 
Education - 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine», 
м. Тернопіль, 2 
кредити, 14-18 жовтня 
2020р.
40) Участь у 
підвищенні 
кваліфікації науково - 
педагогічних 
працівників закладів 
медичної освіти на 
тему «Інноваційні 
технології навчання у 
закладі вищої освіти» 
на базі Центру 
інноваційних освітніх 
технологій «PNU 
EcoSystem» ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
м. Івано-Франківськ. 
Сертифікат №126 
(відповідно до наказу 
№598 від 21.10.20р.), 
21-28 жовтня 2020р., 
(60 год.).
41) Участь у ІV 
Всеукраїнській 
науково – практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації», 
17-18 вересня 2020р., 
м. Тернопіль.
42) Участь у науково-
методичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу», 
18 вересня 2020р., 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, (6 год).
43) Участь у круглому 
столі «Практика 
фізичної терапії 
пацієнтів із Covid – 
19», Physioera, 30 
листопада 2020р., 
сертифікат № 01466, 
(3 год).
44) Участь у тренінгу 
«Нейрореабілітація в 
педіатрії, сучасні 
концепції фізичної 
терапії в педіатрії: 
«Типовий розвиток 
дитини» Український 
католицький 
університет, м. Львів 
29.01-30.01.2021р.

9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 



медицини з 2018 р.
Відповідальний 
секретар фахового 
науково-практичного 
журналу «Art of 
Medicine» у галузі 
охорони здоров`я (в 
тому числі за 
спеціальністю 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапії») з 2019р.

135275 Решетило 
Віталій 
Анатолійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

13 Фізична 
терапія, 
ерготерапія 
при 
хірургічних 
захворюваннях

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, ВА № 
11991983, (виданий 
26.06.2000 р.), 
кваліфікація лікар-
лікувальник.
2. Наявність 
монографії:
1. Reshetylo VA, 
Sabadosh RV, 
Malyshevska OS. 
Methods of performing 
arterial reconstruction 
with conducting a cross-
external club-shield 
shutter in the existence 
of cuttings in both 
bodies. New stages of 
development of modern 
science in Ukraine and 
EU countries. 4th ed. 
Riga: Baltija 
Publishing; 2019. p. 
100-122.
3. Публікації:
1) Reshetilo VA. 
Justification of the 
choice of the method of 
treating patients with 
multilevel destruction 
of the arterial bed of the 
lower extremities. 
Сolloquium-journal. 
2019; 16(40):41-45. 
2) Сабадош РВ, 
Решетило ВА, Ризюк 
НМ, Решетило АВ. 
Вивчення генетичних 
аспектів ризику 
тромбозу шунтів після 
операцій на артеріях 
нижніх кінцівок. 
EUMJ. 2019;7(3):233-
245. DOI: 
https://doi.org/10.2127
2/eumj.2019;7(3):233-
245
3) Решетило ВА, 
Сабадош РВ, 
Малишевська ОС, 
Решетило АВ. 
Профілактика 
кровотечі в ділянці 
проксимального 
анастомозу під час 
протезування 
інфраренальної аорти. 
Молодий вчений. 
2019; 11:108-126.
4) Reshetylo VA, 
Sabadosh RV, 



Malyshevska OS. 
Methods of performing 
arterial reconstruction 
with conducting a cross-
external club-shield 
shutter in the existence 
of cuttings in both 
bodies. New stages of 
development of modern 
science in Ukraine and 
EU countries. 4th ed. 
Riga: Baltija 
Publishing; 2019. p. 
100-122 DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-571-78-7
5) Сабадош РВ, 
Решетило ВА, Совтус 
ОФ, Мотуз ВВ, 
Сарапук СВ, Ризюк 
НМ. Предиктори 
тромбозів шунтів у 
пацієнтів з 
атеросклеротичними 
оклюзійно-
стенотичними 
ураженнями артерій 
нижніх кінцівок. Art of 
medicine. 2019; 4(12).
4. Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування:
«Науково-професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Підвищення 
кваліфікації. 
Національний 
медичний університет 
ім.О.О. Богомольця, 
10.05.2019 р., 
Посвідчення №ДНП 
19262, підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників.
6. Спеціалізація
Сертифікат лікаря-
спеціаліста судинного 
хірурга №100669 від 
31.05.2017 р.
Сертифікат лікаря 
спеціаліста хірурга від 
29.12.2017 р.
Член асоціації хірургів 
Прикарпаття.
7. Співавтор 
(розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з дисципліни: 
Хірургічні хвороби за 
професійним 
спрямуванням для 
здобувачів першого 
рівня вищої освіти 
кваліфікації освітньої 



«Бакалавр фізичної 
терапії, ерготерапії» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
(ІФНМУ).
8. Членство у 
професійних 
об’єднаннях:
Сертифікований член 
асоціації судинних 
хірургів, флебологів та 
ангіологів України 
диплом №139.

295940 Токар Ірина 
Тадеївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

5 Гігієна та 
екологія. 
Охорона праці 
в галузі

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: 
диплом № ТВ 871590 
за спеціальністю 
санітарія, гігієна, 
епідеміологія, 
кваліфікація – лікаря-
гігієніста, 
епідеміолога
2. Інтернатура:
посвідчення № 6 від 
16.09.1991року 
Тернопільська міська 
СЕС присвоєна 
кваліфікація лікар-
гігієніст.
3. Публікації:
1) Malyshevska O., 
Mizyuk M., 
Myshchenko I., 
Kolganov A., Pogorily 
M., Tokar I. Features of 
epidemic process of 
hepatitis A in the 
western region of 
Ukraine and its 
connection with 
accumulation of 
domestic plastic waste 
in the environment. 
Wiadomości lekarskie. 
2018; 71(3/2):788. 
2) Малишевська О.С., 
Гаркавий С.С., 
Мищенко І.А., 
Погорілий М.П., 
Токар І.Т., Гречух Л.С. 
Еколого-гігієнічна 
оцінка впливу 
транспортування 
побутових відході в на 
повітряне середовище 
полігонів. Довкілля та 
здоров'я. 
2018;2(87):48-53. 
3) Погорілий М.П. 
Особливості 
епідемічного процесу 
гепатиту А та його 
зв'язок  із 
накопиченням 
побутових полімерних 
відходів у довкіллі // 
Погорілий М.П., 
Мізюк М.І., 
Малишевська О.С., 
Йонда М.Є., Токар І.Т., 
Єремчук Я.О./ НУБіП, 
серія біологія, 
біотехнологія, 
екологія, 2018. - № 2 



(72). – С. 68-74.
4) Мізюк М. І., Савчук 
Р. М., Погорілий М. 
П., Малишевська О. 
С., Тимощук О. В., 
Токар І. Т., Колганов  
А. В., Суслик З. Б., 
Йонда М. Є., 
Мищенко І. А., Гречух 
Л. С., Єремчук Я. О., 
Єремчук В. О., 
Погоріла Л. Й., Мізюк 
Р. М. Методики 
санітарної експертизи 
харчових продуктів та 
гігієнічної оцінки 
харчування 
населення. - Івано-
Франківськ: Симфонія 
форте, 2019. – 92 с. 
ISBN 978-966-286-165-
5.
5) Тимощук О.В., 
Дерпак В.В., Йонда 
М.Є., Токар І.Т., Кича 
І.І. "Акцентуації 
характеру учнів та 
студентів сучасних 
навчальних закладів 
різних типів у 
контексті 
стресостійкості" Web 
of scholar.2019. 
№4(34). S 26-31.
6) Тимощук О.В., 
Токар І.Т., Кича І.І. 
«Соціально-
психологічні 
показники 
тривожності учнів та 
студентів сучасних 
навчальних закладів 
різних типів».World 
Science, 2019. - № 
4(44), Vol. 2. – С.31-36.
7) Тимощук О.В, 
Дерпак В.В, Йонда 
М.Є, Токар І.Т. 
Акцентуації характеру 
учнів та студентів 
сучасних навчальних 
закладів різних типів. 
Web of Scholar. 
Warsaw. 2019; (4): 26–
31.
8) Тимощук О.В, 
Токар І.Т, Кича І.І. 
Соціально-
психологічні 
показники 
тривожності учнів та 
студентів сучасних 
навчальних закладів 
різних типів. World 
Science. Warsaw. 2019; 
2(4): 31–36.
4. Стажування:
1) ІФНМУ-Харківська 
медична академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення № 
ТВ 871590. Тематичне 
удосконалення 
"Загальна гігієна", 
2018р.
2) Прикарпатський 
національний 
університет ім.Василя 
Стефаника, жовтень 
2020 року, 60 годин (2 
кредити).



5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація науковців і 
лікарів з професійної 
патології та гігієни 
праці».

90610 Александрук 
Наталя 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 005068, 

виданий 
17.02.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044719, 
виданий 

15.12.2015

16 Фізична 
терапія, 
ерготерапія 
при 
захворюваннях 
органів чуття

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано Франківська 
державна медична 
академія 2002, ВА 
№21081429,
за спеціальністю  
"Лікувальна справа", 
кваліфікація лікар-
лікувальник.
2. Диплом кандидата 
наук:
Диплом кандидата 
медичних наук ДК № 
005068, рішення 
президії Вищої 
атестаційної комісії 
від 17.02.2012р., 
Кандидат медичних 
наук із 
оториноларингології, 
тема дисертації – 
«Порушення слухової 
функції при 
нейрогенному 
остеопорозі».
3. Вчене звання 
доцент:
Атестат доцента 
кафедри 
оториноларингології 
12ДЦ № 044719, 
рішення Атестаційної 
колегії від 15.12.2015 
р., протокол № 5/02-
Д
4. Публікації:
1) Александрук Н.В. 
Ураження слухового 
аналізатора при 
різних стадіях 
ниркової 
недостатності // 
Прикарпатський 
вісник НТШ. Пульс. – 
2013. - №4(24). – С – 
106-116. 
2) Александрук Н.В. 
Комплексна терапія 
сенсоневральної 
приглухуватості// 
Галицький лікарський 
вісник. – 2014. - №3. – 
С. – 6-8.
3) Александрук Н.В. 
Концепція 
самостійної роботи 
студента при вивченні 
професійних хвороб// 
Галицький лікарський 
вісник. – 2014. - №3. – 
С. – 80-81.
4) Александрук Н.В. 
Досвід формування 
навичок по наданню 
первинної медичної 



допомоги та 
проведенню 
лікувально-
евакуаційних заходів 
на курсах хірургії 
голови та шиї//Архів 
клінічної медицини. – 
2015. - №1. – С. – 53-
54.
5) Александрук Н.В. 
Зниження слуху при 
остеопорозі в практиці 
ЛЗПСМ//Архів 
клінічної медицини. – 
2015. - №1. – С. – 54-
56.
6)  Александрук Н.В. 
Формування 
практичних навичок 
та професійних вмінь 
оториноларинголога в 
студентів медичного 
університету//Гірська 
школа Українських 
Карпат. – 2015. - №12-
13. – С. – 238-240.
7) Александрук Н.В. 
Стан скроневої кістки 
при порушенні 
мінерального обміну. - 
Ліки України плюс. – 
2015. - №3. – С. – 5-7.
8) Александрук Н.В. 
Скронева кістка при 
порушенні 
мінерального обміну. 
– Медичні науки. – 
2015.- №2 (17). – ст..- 
573-576.
9) Александрук Н.В. 
Ситуаційна задача, як 
метод активного 
навчання і розвитку 
професійної 
компетенції у 
студентів. – 
Галицький лікарський 
вісник.- 2016.- №1.- с. 
100-101.
10) Александрук Н.В. 
Роль системних 
деконгестантів у 
комплексному 
лікуванні  та 
профілактиці гострих 
вірусних, поствірусних 
і бактеріальних 
риносинуситів.-
Здоровя дитини.- 
2017.-Т.12, №8. – с.38-
41. 
11) Александрук Н.В. 
Керівництво з 
оториноларингології 
для лікарів первинної 
ланки в рамках 
класифікації ІСРС-2.- 
Навчально-
методичний 
посібник.- 2018.-280 с.
12) Александрук Н.В.  
стандарти лікування 
гострих запальних 
захворювань ЛОР 
органів.- Методичні 
рекомендації. – 2019.- 
80 с.
5. Стажування:
1)«Функціональна 
ендоскопічна 
ринохірургія», клініка 



отоларингології 
Національного 
військово-медичного 
клінічного центру 
«ГВКГ», 2017 рік;
2)ТУ «Фоніатрія», 
Національна медична 
академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, 
посвідчення № 2249, 
2018р;
6. Підвищення 
кваліфікації:
1) категорія вища від 
2016 року № 444-16.
2) ТУ «Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення № 
ВА 21081429, 2016р;
3) ПАЦ 
«Отоларингологія», 
Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет, 
посвідчення № 32, 
2016р;
4) сертифікат 
Спеціаліста 
Національна медична 
академія 
післядипломної освіти 
ім. Шупика 29.11.2018 
№4727 з сурдології.
7. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Товариства 
отоларингологів 
України.
Член Товариства 
отоларингологів 
Івано-Франківської 
області.

147933 Шаламай 
Уляна 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051762, 

виданий 
23.04.2019

6 Фізіологія Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Івано-Франківська 
державна  медична 
академія, 2004, 
диплом спеціаліста ВА 
№25081726 за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація лікар
2. Диплом кандидата 
медичних наук
ДК № 051762 
(14.03.03 – нормальна 
фізіологія) від 
23.03.2019 р
3. Публікації:
1) Шаламай УП, Заяць 
ОВ, Воронич-
Семченко НМ 
Особливості 
психофізіоло-гічного 
статусу дітей 
шкільного віку із 



латентним 
залізодефіцитом та 
легким 
йододефіцитом 
Прикарпатський 
вісник НТШ Пульс. 
2016; 36(4): 65-74.
2) Шаламай УП. 
Тиреоїдний статус 
дітей із латентним 
залізодефіцитом. 
Архів клінічної 
медицини. 2017;1:30-
2.
3). Шаламай УП, 
Воронич-Семченко 
НМ. Вплив легкого 
йододефіциту та 
латентного 
залізодефіциту на тип 
реакції серцево-
судинної системи 
дітей на фізичне 
навантаження. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. 2017;4(2):133-
7.
4) Шаламай УП, 
Павликівська БМ, 
Воронич-Семченко 
НМ. Динаміка 
показників 
варіабельності 
серцевого ритму у 
дітей шкільного віку із 
латентним 
залізодефіцитом та 
легким 
йододефіцитом. 
Буковинський 
медичний вісник. 
2017; 21(2):115-9.
5) Шаламай УП, 
Воронич-Семченко 
НМ, Міщук ВГ. 
Показники фізичного 
розвитку школярів із 
латентним 
залізодефіцитом та 
легким ступенем 
йододефіциту. Art of 
Medicine. 2017;4 
(4):39-44.
6) Shalamay UP, 
Kovalchuk LYe, 
Voronych-Semchenko 
NM. Immunogenetic 
status of children with 
mild iodine deficiency, 
latent iron deficiency 
and in their 
combination. Архів 
клінічної медицини. 
2017.23(2):35-40.
7) Shalamay UP, 
Pavlikivska BM, 
Voronych-Semchenko 
NM. The state of 
autonomous heart 
regulation in 
adolescents with light 
iodine deficiency and 
latent iron deficiency. 
Deutscher 
Wissenschaftsherold 
German Science 
Herald. 2017;4:52-7.
8) Voronych-
Semchenko N, 
Shalamay U, Zayats O. 



Interrelation of 
indicators of thyroid 
status and iron 
metabolism in 
schoolchildren of the 
endemic region. TEKA 
Archives of the 
Commission of Medical 
Sciences. 2017; 
5(1):107-10.
9) Шаламай УП. 
Вікові та гендерні 
особливості 
когнітивних функцій у 
дітей шкільного віку із 
легким 
йододефіцитом та 
латентним 
залізодефіцитом. Art 
of Medicine. 2019; 
4(12):128-35.
10) Uliana Shalamay, 
Nadiia Pobigun. 
Clinical aspects of 
Physiology teaching for 
ergotherapists. 
Галицький лікарський 
вісник. 2019; 26(4):44-
7
11) Nadiia Pobigun, 
Uliana Shalamay. 
Psychological 
Peculiarities of 
Professional Burnout of 
Teachers of High 
Medical Educational 
Institutions. Архів 
клінічної медицини. 
2019; 25(22): 31-7.
12) Uliana Shalamay, 
Nataliya Voronych-
Semchenko, Larysa 
Kovalchuk and Mykola 
Bagriy. Peculiarities of 
Morphodensitometric 
Indices of 
Epitheliocytes of the 
Oral Cavity Mucous 
Membrane in Children 
with Latent Iron 
Deficiency and Mild 
Iodine Deficiency. 
Journal of Pharmacy 
and Pharmacology. 
2020; 8:18-23.
4. Стажування: 
Наукові дослідження 
в дедактичному 
навчанні. Стажування 
в місті Ополе 
(Польща) на базі 
місцевої Вищої 
медичної школи, 
2019р.
5. Підвищення 
кваліфікації
Курси підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти на базі 
Національного 
медичного 
університету ім. О.О. 
Богомольця, 2019р.
6. Патент. Заяць ОВ, 
Воронич-Семченко 
НМ, Кривенький ТП, 
Шаламай УП, 
Ковалишин ХВ, 
винахідники; ІФНМУ, 



патентовласник. 
Спосіб донозологічної 
діагностики змін 
стоматологічного 
статусу в дітей 
ендемічного регіону. 
Україна патент на 
корисну модель № 
143802. 2020 Серп 10.
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня 
Українського 
фізіологічного 
товариства ім. 
П.Г.Костюка.

176249 Панчак 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
040101 

Психологiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037181, 

виданий 
01.07.2016

14 Клінічна 
психологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 10, 15, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2005; Спеціальність 
«Психологія» диплом 
спеціаліста серії ВА № 
28011950.
2. Диплом кандидата 
психологічних наук: 
Диплом ДК № 037181 
від 1.07.2016р. наукова 
спеціальність 19.00.07 
– педагогічна та 
вікова психологія;
3. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Кишакевич І.Т., 
Панчак О.В. Медичне 
мислення, як творче 
мислення лікаря. 
Актуальні проблеми 
психології: зб. Наук. 
Праць Інституту 
психології ім. Г.С. 
Костюка АПН 
України. Т.12, В 22., 
К.2016, с. 133-143.
2) Павлюк Т.В., Рожко 
М.М., Панчак О.В. 
Оцінка 
психоемоційного 
стану в студентів 
молодших курсів 
медичного 
університету. 
Галицький лікарський 
вісник. 2017, Т.24, 
№2, ст. 34-36.
3) Козова І.Л., Панчак 
О.В. Робота кабінету 
психологічної 
допомогиу вищому 
навчальному закладі 
як один з 
інноваційних шляхів 
підвищення мотивації 
до навчання студентів. 
Сучасні підходи до 
вищої медичної освіти 
в Україні. ТДМУ, 2017. 
Т.2, ст. 67.
4) Павлюк Т.В., Рожко 



М.М., Панчак О.В. 
Оцінка стану тканин 
пародонта в студентів 
молодших курсів 
медичного 
університету з 
різними рівнями 
тривожності. 
Галицький лікарський 
вісник. 2018, Т.25. № 
3, с.22-25.
5) Pavliuk TV, Rozhko 
MM, Panchak OV. 
Substantiation of 
initial-I stage 
generalized 
periodontitis complex 
treatment choice 
among medical 
university students 
according to indicators 
dynamics changes of 
oral cavity prooxidant-
antioxidant system. 
Архів клінічної 
медицини.2019;25(2):7
-11.
4. Стажування:
1) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування “Наукові 
дослідження в 
дидактичному 
процесі” у Вищій 
державній медичній 
школі м.Ополє, 
Польща з 16 по 20 
вересня 2019 року (120 
аудиторних годин).
2) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год). 
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
Сертифікат вивчення 
іноземних мов рівня 
В2 № KW-009/0820, 
2020р.
Участь в науково-
методичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Досвід 
впровадження 
європейської 
кредитно-трансферної 
системи у вищих 
навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ-ІV 



рівнів акредитації 
Перша українсько-
польська академія з 
медсестринства та 
реабілітології». 20 
травня 2016 р.
5. Підвищення 
кваліфікації:
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2018 рік, ВА 
085011950, 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти. 
Тематичне 
удосконалення.
6. Керівник кабінету 
психологічної 
підтримки ІФНМУ.

139682 Сливка 
Любов 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
магістра, 

Прикарпатськ
ий університет 
імені Василя 

Стефаника, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043539, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042072, 
виданий 

28.04.2015

18 Філософія 
реабілітації, 
ерготерапії

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 6, 11, 16, 17. 
1. Навчальні 
посібники:
1) Сливка Л.В. 
Соціологія та медична 
соціологія. 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів вищих 
медичних навчальних 
закладів України. За 
редакцією проф. 
В.А.Качкана. - Івано-
Франківськ, 2019. - 125 
с.
2) Історія України: 
підручник / 
В.А.Качкан, Л.В. 
Сливка та ін.; за ред. 
В.А.Качкана. – К. : 
ВСВ «Медицина», 
2018. – 360 с.
2. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік 
Проведення занять 
для студентів 
іноземців англійською 
мовою в обсязі 76 
аудиторних годин
3. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Впродовж 10.10.2013-
10.10.2016 рр. член 
спеціалізованої вченої 
ради К 20.051.05 для 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
історичних наук за 
спеціальністю 
07.00.05 – етнологія в 
ДВНЗ 



«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» ІV 
рівня акредитації 
Міністерства освіти і 
науки України 
(додаток 1 до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
10.10.2013 р. №1411).
4. Наукові публікації:
1) Slyvka L. 
Transformations of the 
cultural landscape of 
Donbas during the 
armed conflict 2015-
2017 / Slyvka R., Slyvka 
L., Atamaniuk Y. // 
Studia z Geografii 
Politycznej i 
Historycznej. – T.6 
(2017). – Lodz: 
Wydawnictwo 
Universytetu Lodzkiego, 
2017. – Р.305-326.
2) Сливка Л.В. 
Дослідження шляхти 
в сучасній українській 
історіографії // 
Етнокультурна 
спадщина 
Прикарпаття. Збірник 
на пошану Михайла 
Паньківа з нагоди 
його 75-річчя. – Івано-
Франківськ: Лілея – 
НВ, 2016. – С.128-138.
3) Сливка Л.В. 
Життєдіяльність 
галицької шляхти у 
науковому набутку 
Івана Франка // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
монографія : Кн.1 / За 
заг. ред. проф. В.А. 
Качкана. – Івано-
Франківськ : Місто 
НМ, 2017. – С.231-238.
4) Сливка Л.В. 
Особливості 
етносоціального 
розвитку галицької 
дрібної шляхти у ХІХ 
– на початку ХХ ст. // 
Українська шляхта в 
Галичині у ХV – ХХ 
ст.: етносоціальний 
розвиток, суспільний 
статус, національна 
свідомість / НТШ. 
Історична комісія; 
НАН України. 
Інститут української 
археографії та 
джерелознавства ім. 
М.Грушевського. 
Львівське відділення, 
Інститут 
українознавства ім. 
І.Крип’якевича; УШТ; 
Упорядник та наук. 
Ред. А.Фелонюк. – 
Львів, 2018. – С.56-78.
5) Сливка Л.В. 
Галицька шляхта у 
дослідженнях діячів 
«Руської трійці» - 



Івана Вагилевича та 
Якова Головацького // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
монографія : Кн.2 / За 
заг. ред. проф. В.А. 
Качкана. – Івано-
Франківськ : Місто 
НМ, 2017. – С.67-86.
6) Сливка Л., 
Делятинський Р. До 
питання про 
шляхетське 
походження 
священичих родів ( на 
прикладі 
Станиславівської 
єпархії УГКЦ) // 
Науковий вісник 
Івано-Франківського 
богословського 
університету УГКЦ 
«Добрий Пастир». 
Теологія / Гол. ред. 
Р.А. Горбань. – Івано-
Франківськ: ІФБУ, 
2015. – Вип. 7: до 130-
річчя з часу створення 
Станиславівської 
єпархії. – 296 с. – 
С.223-238.
5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Наукового 
товариства імені 
Тараса Шевченка.

143159 Родчин 
Зоряна 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008678, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043892, 
виданий 

29.09.2015

25 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 3, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту. 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
1995 р., спеціальність 
«Українська мова і 
література та німецька 
мова», кваліфікація – 
вчитель української 
мови і літератури та 
німецької мови, 
диплом спеціаліста КВ 
№ 11804.
2. Диплом кандидата 
філологічних наук ДК 
008678 (10.01.01 – 
українська література) 
від 26.09.2012 р. 
3. Вчене звання 
доцента.
Атестат 12 ДЦ 043892 
від 29.09.2015 р.
4. Підручники та 
посібники:
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
підручник / 
С.М.Луцак, 
Н.П.Литвиненко, 
О.Д.Турган та ін.; за 
ред. С.М.Луцак. К.: 
ВСВ «Медицина», 
2017. 360 с. 2000 



прим.
5. Публікації:
1) Родчин З. Я. 
Формування 
лексичної 
компетентності в 
студентів вищих 
медичних навчальних 
закладів на заняттях з 
української мови як 
іноземної.  Нова 
педагогічна думка. 
Рівне : РОІППО, 2015.  
Вип. 2 (82).  С. 72–75.
2) Родчин З. Я. 
Інтерпретація та 
трансформація 
міфологеми 
братовбивства у 
дискурсі 
західноукраїнських 
п’єс 20-х – 30-х років 
ХХ століття. Вісник 
Прикарпатського 
університету. 
Філологія. 2014−2015. 
Вип. 42−43. Івано-
Франківськ : Місто 
НВ, 2015. С. 113−116.
3) Родчин З. Я. 
Рецепція п’єси 
«Королівна» Дмитра 
Николишина: 
драматична поема чи 
драма-казка?  
Мандрівець. 
Тернопіль, 2015.  №1 
(115). Січень-лютий.  
С. 82−85.
4) Родчин З. Я. 
Текстоцентричний 
підхід у вивченні 
української мови як 
іноземної 
(студентами-
медиками.)  
Педагогіка вищої та 
середньої школи. Зб. 
наук. праць.  Кривий 
Ріг, 2015. Вип. 44.  С. 
113−117.
5) Родчин З. Я. 
Ідейно-художні 
особливості 
мелодрами В. 
Чубатого 
«Воскресення.» 
Прикарпатський 
вісник НТШ.  Слово. 
Івано-Франківськ : 
Вид-во ІФТУНГу, 
2015.  № 2 (30). С. 
405–413. 
6) Родчин З. Я. 
Реалізація притчі про 
блудного сина в 
західноукраїнській 
драмі Є. Рудого «Тут 
земля предків моїх».  
Прикарпатський 
вісник НТШ. Слово. 
Івано-Франківськ : 
Вид-во ІФТУНГу, 
2016. № 2 (34).  С. 
456–462. 
7) Родчин З. Я. 
Використання 
інтерактивних методів 
навчання на заняттях 
з української мови як 
іноземної: аспект 



формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх лікарів.  
Прикарпатський 
вісник НТШ Слово. 
Івано-Франківськ : 
Вид-во ІФТУНГу, 
2017‒2018. № 4 (40) 3 
(47). С. 111‒117.
6. Підвищення 
кваліфікації:
Курси підвищення 
кваліфікації на базі 
НМУ ім. 
О.О.Богомольця 
«Сучасна методика 
навчання на основі 
компетентнісного 
підходу у вищій 
медичній освіті» з 
26.09 по 13.10.2016 р. 
Посвідчення № 50.
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
1) Семінар-нарада 
«Комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
дисципліни 
«Українська 
(російська) мова як 
іноземна» у вищих 
навчальних закладах 
МОЗ України». – 
Івано-Франківськ, 19–
20 травня 2016 р.
2) Семінар-нарада 
"Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
української мови як 
іноземної у вищих 
навчальних закладах 
МОЗ України». 22–23 
травня 2017 р. м. 
Івано-Франківськ.
3) Семінар-нарада 
завідувачів і фахівців 
однопрофільних 
кафедр «Актуальні 
проблеми організації 
навчального процесу з 
дисципліни 
«Українська 
(російська) мова як 
іноземна» у ЗВО МОЗ 
України». 27–28 
травня 2019 року. 
м.Запоріжжя.
4) Семінар-нарада 
завідувачів 
однопрофільних 
кафедр медичних 
вишів України 
«Нормативно-
законодавчі та 
навчально-методичні 
проблеми викладання 
української мови у 
ЗВО МОЗ України (м. 
Івано-Франківськ – м. 
Харків 6 травня 2020 
р.).

161212 Григорук 
Галина 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 

8 Фізична 
реабілітація та 
реабілітаційні 
технології

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 17.



медична 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа

1. Диплом про вищу 
освіту.
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, 2004, 
диплом спеціаліста ВА 
№25081548 за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація лікар
2. Публікації:
1) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Рівень серотоніну 
та показників 
ліпідного обміну у 
хворих з синдромом 
подразненої кишки з 
закрепами на фоні 
різного ступеня 
ожиріння. Галицький 
лікарський вісник. 
2018;3:35-9.
2) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Типи харчової 
поведінки та рівень 
серотоніну у хворих з 
синдромом 
подразненої кишки з 
закрепами на фоні 
ожиріння. Журнал 
клінічних та 
експериментальних 
медичних досліджень. 
2018;6(1):176-82.
3) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Базальний та 
постпрандіальний 
рівень греліну і 
характер харчової 
поведінки у хворих на 
синдром подразненої 
кишки з закрепами на 
тлі різних ступенів 
ожиріння. Сучасна 
гастроентерологія -
2018;4(102):30-5. 
4)Mischuk VG, 
Grygoruk GV, 
Stupnytska HY. Ghrelin 
level, blood pressure, 
types of eating 
behaviour when 
combined with irritable 
bowel syndrome, 
arterial hypertension 
and obesity. Arch 
Balcan Med Union. 
2018; 63(3):324-9.
5) Mishchuk VH, 
Grygoruk GV, Hubina 
NV, Kozinchuk HV, 
Stupnytska HY. 
Efficiency of synthetic 
melatonin in 
comprehensive therapy 
of patients with a 
combination of irritable 
bowel syndrome with 
constipation, arterial 
hypertension and 
obesity. Romani Medi 
Practi (Practica 
Medicala). 2019; 
14(2166):155-61.
6) Григорук ГВ, Міщук 
ВГ. Ефективність 
різних комбінацій 
антигіпертензивних 
препаратів у хворих з 
високим рівнем 
артеріального тиску 



на тлі ожиріння і 
синдрому подразненої 
кишки з закрепами. 
Вісник наукових 
досліджень. 
2019;1(94):23-8.  
7) Григорук ГВ. Вплив 
лактульози на стан 
мікробіоти товстої 
кишки та ліпідний 
спектр крові у хворих 
на синдром 
подразненої кишки у 
поєднанні з 
ожирінням. Art of 
Medicine, 
2019;2(10):25-9. 
8) Григорук ГВ, 
Міщук ВГ, Церп’як 
НВ. Зміни 
товстокишкового 
мікробіому та 
показники ліпідного 
спектра крові у хворих 
на синдром 
подразненої кишки у 
поєднанні з 
ожирінням. 
Буковинський 
медичний вісник. 
2019;1(89):32-8  
9) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Зміни рівня 
циркулюючого 
греліну у хворих з 
ожирінням, 
артеріальною 
гіпертензією та 
порушенням функції 
товстої кишки. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція: 
«Терапевтичні 
читання: сучасні 
аспекти діагностики 
та лікування 
захворювань 
внутрішніх органів» 
(присвячені пам’яті 
академіка НАМН 
України ЄМ Нейка), 6-
7 жовтня 2016 р. С. 
159-160.  
10) Міщук ВГ, 
Григорук ГВ. Типи 
харчової поведінки, 
рівень серотоніну і 
греліну. Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні стандарти 
діагностики та 
лікування 
захворювань 
внутрішніх органів» 
26-27 квітня 2018 р. 
ІФНМУ, м. Івано-
Франківськ. С. 54 – 55.
11) Григорук ГВ. 
Ефективність різних 
комбінацій 
антигіпертензивних 
препаратів у хворих з 
високим рівнем 
артеріального тиску 
на тлі ожиріння і 
синдрому подразненої 
кишки з закрепами / 
Матеріали XVI 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
молодих вчених і 
фахівців «Актуальні 
питання сучасної 
медицини» 28-29 
березня 2019 року, м. 
Харків. С. 37 – 38. 
12) Григорук ГВ. 
Вплив урапідилу на 
структурно-
функціональні 
показники лівого 
шлуночка у хворих з 
артеріальною 
гіпертензією на тлі 
ожиріння і синдрому 
подразненої кишки з 
закрепами / 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, присвяченої 
Дню науки 
«Інтеграція здобутків 
молодих вчених-
медиків та 
фармацевтів в 
міжнародний 
науковий простір: 
сьогодення та 
перспективи» 16-17 
травня 2019 року, 
Київ. С. – 19-20. 
13) Міщук ВГ, 
Григорук ГВ. Вплив 
курсового 
застосування віта-
мелатоніну в 
комплексній терапії 
синдрому подразненої 
кишки з закрепами на 
тлі ожиріння і 
артеріальної 
гіпертензії / Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
“Ювілейні 
терапевтичні читання. 
Клінічна та 
профілактична 
медицина: досвід та 
нові напрямки 
розвитку”, присвячена 
100-річчю від дня 
народження 
академіка ЛТ Малої, 
11-12 квітня 2019 р., 
Харків. С. 24-25.  
14) В.Г. Міщук, Г.В. 
Григорук, Т.М. 
Фешовець, Г.В. 
Козінчук, Н.І. Турчин 
«Особливості та 
проведення 
викладання 
дисципліни «Моделі 
надання 
реабілітаційних 
послуг на основі 
міжнародної 
кваліфікацій 
функціонування» 
Збірник тез науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 



підвищення якості 
освітнього процесу». 
17 травня 2019 р. М. 
Яремче. с. 102-104. 
3. Підвищення 
кваліфікації 
• Спеціалізація 
«Лікувальна 
Фізкультура» 
(сертифікат № 10703) 
від 25 травня, 2017 р,. 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
• Проходження 
навчання за 
програмою Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 20.06.2017 – 
26.06.2017, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Kyiv, 
Ukraine)
• Проходження 
навчання за 
програмою Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 10.06.2018 – 
15.06.2018, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Vinnytsia, 
Ukraine)
• Проходження 
навчання за 
програмою 
Multiprofessionelles 
Seminar Palliative 
Care-Capacity Building 
und Empowerment 
25.11.2019- 29.11.2019, 
Paracelsus 
medizinische privat 
universitat.

37964 Тодорів Ігор 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 012783, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009424, 
виданий 

16.12.2004

19 Комплексна 
реабілітація 
військово-
службовців та 
бійців АТО

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 16, 17, 18.

1. Диплом про вищу 
освіту.
СДМІ, 1985р. (диплом 
МВ №565301);
2. Диплом кандидата 
медичних наук
к мед н., диплом ДК№ 
012783
3. Диплом доцента: 
доцент, атестат № 
ДЦ№ 009424
4. Підручники та 
посібники:
Тодорів 3. Медична 
психологія: в 2-х 
томах. Том 2. 
Спеціальна медична 
психологія / Г. Я. 
Пилягіна, О. О. 
Хаустова, М. О. 
Марута та ін; за ред. Г. 
Я. Пилягіної. - 
Вінниця: Нова книга, 
2020.-496 ст.
5. Публікації:
1) Тодорів І.В.- Вісник 
епілептології.- 1 (45-



46) 2016.- 98-99с.
2) Тоталітарні секти – 
психологія 
залежності. - І. 
Тодорів 
https://www.facebook.c
om/groups/542188262
560064/.-04.02.2017.
3) Тодорів І. В., 
Козловський Ю. В., 
Мазур М. П. Сімейна 
психологічна 
реабілітація воїнів 
АТО.-  тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Психосоціальна 
підртимка осіб з 
травмою війни: 
міжнародний досвід 
та українські реалії».- 
м. Маріуполь, 
ДонДУУ, 2018. – 
C.271-274.
6. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
Міжнародний проект 
"Рандомізоване, 
подвійне сліпе, 
плацебоконтрольован
е, багатоцентрове 
дослідження для 
оцінки ефективності 
та безпечності 
використання 
ценобамату в якості 
ад'ювантної терапії у 
пацієнтів з первинно-
генералізованими 
тоніко-клонічними 
нападими"
7. Підвищення 
кваліфікації
МОЗ України ХМАПО 
ТУ «Психолого- 
педагогічні онови 
вищої освіти; 2020р.
8. Наукове 
консультування:
КНП "Міський 
клінічний 
перинатальний центр 
Івано-Франківської 
міської ради"
9. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член ГО Українська 
протиепілептична 
ліга.

61009 Кузенко 
Олександра 
Йосифівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004353, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007669, 
виданий 

19.06.2003

21 Корекційна 
педагогіка

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
диплом спеціаліста 
ЛС № 000956, дата 
видачі – 30 червня 
1995 року, 
спеціальність  
початкове навчання з 
додатковою  



спеціальністю 
виховання в дитячому 
будинку та школі-
інтернаті, 
кваліфікація вчителя 
початкових класів, 
вихователя дитячого 
будинку та школи-
інтернату.
2. Диплом кандидата 
педагогічних наук: ДК 
№ 004353 (13.00.01 – 
теорія та історія 
педагогіки) від 
13.10.1999 р.
3. Вчене звання 
доцента. Атестат ДЦ 
№ 007669 від 
19.06.2003 р.
4. Підручники та 
посібники.
Кузенко О. Й. 
Корекційна 
педагогіка: 
Навчальний посібник 
/За ред. д. філ. наук., 
проф. Качкана В.А. 
Івано- Фраківськ, 
2020.  200 с.
5. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
Fomin K., Budnyk O., 
Matsuk L., Mykhalchuk 
O., Kuzenko O., Sirenko 
A., Zakharasevych N. 
Dynamics of Future 
Teachers’ Cognitive 
Readiness Development 
to Organize Students’ 
Dialogic Learning. 
Revista Inclusiones. 
Vol.7. Esp. 
Octubre/Diciembre/Jun
io, 2020. Pp. 276-288. 
ISSN 0719-4706 (WoS)
6. Методичні 
публікації:
1) Кузенко О., Мацук 
Л., Адамів М. 
Підготовка майбутніх 
фахівців професійного 
типу «людина-
людина» до 
міжособовго 
спілкування засобами 
українського  мовного 
етикету// Освітні 
обрії. Том 51. № 2. 
2020.С.52-68.
2) Мацук О., Кузенко 
О. Психолого-
педагогічні 
дослідження 
актуальних проблем 
впровадження 
дошкільної 
інклюзивної освіти в 
Україні // Молодь і 
ринок. №2 (181). 
2020. С. 99-106.
3) Кузенко О., 
Лисенко-Гелемб’юк К. 
Формування 
соціальної 
компетентності 



особистості в період 
дошкільного 
дитинства // Освітній 
простір України. №7. 
2019. С.120-127
4) Кузенко О. 
Навчально-методичні 
аспекти підготовки 
майбутніх учителів 
початкової школи до 
застосування 
інноваційних 
педагогічних 
технологій //Збірник 
наукових праць 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія: 
педагогічні 
науки.Хмельницький:
Видавництво 
НАДПСУ,2019. № 1 
(16). С. 192-206
5) Кузенко О., 
Кіндратів Е., Чуйко 
Н., Гурик З., Костюк 
В., Кондрат І.-А. 
Формування 
універсальних 
компетентностей 
майбутніх лікарів - 
патологоанатомів 
засобами художньої 
літератури// Освітній 
простір України. 
Вип.14. 2019. С. 76-85.
6) Kuzenko O., 
Chupakhina S. IT and 
art-therapeutic support 
for children with 
complications of 
development and 
socialization processes 
in inclusive education 
//East European 
Science Journal. 
#6(46). 2019. part 5. 
S.56-66.
7) Кузенко 
Олександра, Мацук 
Людмила. 
Професіограма 
сучасного вчителя 
початкових класів у 
руслі впровадження 
концепції Нової 
української школи // 
Освітній простір 
України. Вип. 13. 2018. 
С. 160-167.
8) Кузенко 
Олександра. 
Формування фахової 
компетентності 
майбутніх учителів-
логопедів в процесі 
професійної 
підготовки// Освітній 
простір України. 
Вип.14. 2018. С. 88-96.
9) Кузенко О.Й. 
Формування 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності 
майбутніх педагогів в 
контексті інтеграції 
України в 
європейський  
освітній простір // 



Освітній простір 
України: Науковий 
журнал ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника». 
Вип. 7. 2016. С. 65-70.
7. Співавтор 
(розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з навчальної 
дисципліни «Основи 
психології. Основи 
педагогіки» з 
підготовки фахівців 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020 р.);
8. Стажування: ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника». Кафедра 
теорії і методики 
дошкільної та 
спеціальної 
педагогіки з 23.09 по 
22.11. 2019 р. Довідка 
№ 01-23/300 від 
10.12.2019
9. Підвищення 
кваліфікації:
1). REHAB Autumn 
School on Physical 
Therapy of 2 ECTS 
credits under EU 
Erasmus+ Project 
«Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine 
2018-2021» (REHAB) 
September 14 – 18, 
2020. Ternopil, 
Ukraine.  
2) Education Basic 
Seminar Charakter for 
kids. Dallas. Texas. 
USA. John D. Cooke 
BS, MS, MA, PhD 
10.03-11.03. 2020 р. (9 
hours of participation)
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
4) Онлайн-тренінг з 
підвищення 



педагогічної 
майстерності «Нові 
виклики 
дистанційного і 
змішаного навчання» 
на базі Центру 
інноваційних освітніх 
технологій 
«PNUEcoSystem» 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника». 30 год./ 1 
кредит ЄКТС. 10-12 
грудня 2020 р.  
Сертифікат № 154
5) Тренінг 
«Інноваційні 
технології навчання у 
закладі вищої освіти» 
для науково-
педагогічних 
(педагогічних) 
працівників. Центр 
інноваційних освітніх 
технологій «PNU 
EcoSystem» ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
21-28 жовтня 2020 р. 
(60 год.)
6) Тренінг 
«Виховання 
характеру» Даллас. 
Техас, Джон Кук (BS, 
MS, MA, PhD). 10.03-
11.03. 2020 р. (9 год.).
10. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ГО 
«Всеукраїнська 
асоціація корекційних 
педагогів»

136210 Чурпій Ігор 
Костянтинов
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

20 Основи 
менеджменту, 
маркетингу та 
адмініструванн
я при різних 
нозологіях

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 
16, 17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Лікувальна справа». 
кваліфікація 
спеціаліста лікар 
Спеціалізація 
«Хірургія». 
Сертифікат № 967 від 
27.06.1997 р. 
Дніпропетровська 
державна медична 
академія
2. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Фізична та 
реабілітаційна 
медицина» сертифікат 
лікаря-спеціаліста № 
2036 від 10.06.2020 р. 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова



доктора наук 
ДД 005123, 

виданий 
15.12.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019707, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001650, 
виданий 

16.02.2006, 
Атестат 

професора AП 
000677, 
виданий 

18.12.2018

3. Кваліфікаційна 
категорія зі 
спеціальності 
«Хірургія» «Вища»
Посвідчення №1195, 
наказ 2121 від 
21.10.2019 р.
4. Наявність 
відповідного 
наукового ступеня 
Доктор медичних 
наук, спеціальність 
14.01.03 – Хірургія». 
Диплом ДД № 005123 
від 15.12.2015 р.
Професор кафедри 
хірургії, атестат АП № 
000677 від 
18.12.2018р.
Львівський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. м. Львів, 
Україна 2017 – 
2020рр. Закінчення з 
відзнакою інституту і 
здобуття ступеня 
вищої освіти: магістр 
зі спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування»
Диплом М20 № 
100303 від 30.06.2020 
р.
5. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
1) Churpiy I. Surgical 
prevention and 
treatment of 
postoperative 
hypoparathyroidism in 
patients operated on 
thyroid gland / I. 
Churpiy, V. Skrypko, A. 
Pasko, A. Kovalenko // 
Georgian medical news. 
- 2018.– №3 (276), P. 
34 – 40. (Web of 
Science, Scopus)
2) Чурпий И.К. 
Включение 
Цитофлавина в 
комлексном лечении 
синдрома 
диабетической стопы 
с признаками 
медиакальциноза 
сосудов нижних 
конечностей / И.К. 
Чурпий, В.Д. Скрипко, 
И.Я. Михалойко, А.Л. 
Коваленко, В.А. 
Заплутанов // 
Хирургия им. Н.И. 
Пирогова. – 2018. № 
10, С. 69 – 72. ( Web of 
Science, Scopus)
3) I.K.Churpiy. Role 
nitric oxide in 
pathogenesis of tumor 
growth and its possible 
application in cancer 



treatment. 
Experimental Oncology 
2019. – 41, 2, P. 1-6. 
(Scopus)
4) I.Churpiy. Cognitive 
disability in 
estrogenectomited and 
old rats with 
development of 
diabetes mellitus. - 
Wiadomosci Lekarskie 
2019, tom LXXII, nr 8, 
P. 1517-1522. (Scopus). 
6. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Чурпій І.К. 
Характеристика та 
оцінка якості життя у 
хворих оперованих на 
перитоніт / 
Галицький лікарський 
вісник, №4. Т. -
23,число 4 – 2016. С.71 
– 72.
2) Чурпій І.К. 
Моніторинг 
хірургічної тактики 
при гострих 
порушеннях 
мезентеріального 
кровообігу / Гончар 
М.Г., Кучірка Я.М. 
Богуш А.Є. / 
Науковий Вісник 
Ужгородського 
Університету” Серія 
«Медицина». ̶  2016. ̶  
Випуск 2 (46). – С.   – 
293.
3) Чурпій І.К. 
Морфологічні зміни 
печінки та їх корекція 
у хворих на перитоніт 
/ Art of Medicine, 
№1(1), 2017р. С. 6 - 9.
4) Чурпій І.К. 
Застосування озону в 
ранньому 
післяопераційному 
періоді у хворих 
похилого та старечого 
віку з гострим 
холециститом / 
Чурпій К.Л., Чурпій 
В.К. / Клінічна 
анатомія та 
оперативна хірургія - 
Т.16, № 3. – 2017р. – 
С.138 – 140. 
5) Чурпій І.К. 
Клінічний випадок 
підшкірного 
дифіляриозу лівої 
скроневої ділянки / 
Богуш А.Є., Мурущак 
Н.М.. Горбаль Б.Г. / 
Art of Medicine” №1 
(1), 2017р. С. 105-110. 
(Scientific and practical 
journal).
6) Чурпій І.К. 
Логопедичний масаж 
у дітей із особливими 
потребами. І.К. 
Чурпій, М.В. Фіцич  // 
Art of Medicine, 
№2(6), 2018р. С. 98 – 



10.1 (Scientific and 
practical journal).
7) Чурпій І.К. 
Реабілітація пацієнтів 
на перитоніт в 
ранньому 
післяопераційному 
періоді І.К. Чурпій, 
К.Л.Чурпій, В.К. 
Чурпій //Art of 
Medicine, №3 (7), 
2018р. С. 203-206. 
(Scientific and practical 
journal).
8) Чурпій І.К. Фізична 
реабілітація при 
парезах. І.К. Чурпій, 
М.В. Фіцич // Art of 
Medicine, №3 (7), 
2018р. С. 199-202. 
(Scientific and practical 
journal).
9) Чурпій І.К. Досвід 
лапароскопічного 
лікування 
перфоративної 
виразки 
дванадцятипалої 
кишки. І.К. Чурпій, 
К.Л. Чурпій, В.К. 
Чурпій, І.В. Мельник 
// Art of Medicine, №4 
(8), 2018р. С. 187-188.
10) Чурпій І.К. 
Реабілітаційний 
потенціал санаторно-
курортного комплексу 
«Моршинкурорт» / 
Голод Н.Р., Федірко А. 
М., Мельник О.В. // 
Art of Medicine,  - 2019. 
- № 1(7) – С. 161-168. 
(Scientific and practical 
journal).
11) Чурпій І.К. 
Фізична реабілітація 
при гіперактивності у 
дітей різного віку / 
І.К. Чурпій, М.В. 
Фіцич  // Art of 
Medicine” №1 (9), 
2019р. С. 168-178. 
(Scientific and practical 
journal).
12) Чурпій І.К. 
Застосування 
ботулотоксину в 
медицині / Art of 
Medicine. -  №2 (10), 
2019. - С. 140-143. 
(Scientific and practical 
journal).
13) Чурпій І.К. 
Коротко про скринінг 
колоректального раку 
/  Art of Medicine.  -  
№3 (11), 2019. - С. 105-
109. (Scientific and 
practical journal).
14) Чурпій І.К. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів /Art 
of Medicine, Науково-
практичний журнал. - 
2019. - № 4(12). - C.50-



57. DOI: 
10.21802/artm.2019.4.1
2.50
15) Чурпій І.К. Сучасні 
аспекти 
реабілітаційного 
обстеження при 
порушенні постави у 
людей молодого віку / 
Т.Г.Бакалюк, 
І.К.Чурпій, О.В.Янів, 
Г.О.Стельмах, 
Є.Ю.Телиця, / Art of 
Medicine, №1 (13), 
2020р. С. 175 – 180. 
DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180 (Scientific and 
practical journal).
16) Чурпій І.К. 
Застосування 
прогностичних шкал у 
сучасній 
кардіологічній 
практиці (частина1) / 
І.П. Вакалюк, Н.М. 
Середюк, Р.В. Деніна, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
Art of Medicine, №1 
(13), 2020р. С. 180 – 
194. DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180 (Scientific and 
practical journal).
7. Наявність 
монографії:
Монографія "Синдром 
діабетичної стопи 
(етіологія, 
діагностика, 
лікування)", Гончар 
М.Г., Пиптюк О.В., 
Чурпій І.К., Скрипко 
В.Д., 2020 р., С. 185. 
8. Науково-практичне 
стажування: 
1) Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 10.06.2018 – 
15.06.2018, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Vinnytsia, 
Ukraine).
2) Міжнародна 
програма обміном 
досвіду Erasmus+ з 
01.03.2019 по 
07.03.2019, University 
of Valladolid, Іспанія.
3) Медичне турне-
2019, Обмін 
управлінським 
досвідом з 24.11 по 
27.11.2019р. MCFR 
Digital Publishing 
House, Краків, 
Польща сертифікат 
№03335442497/00201
8-19 від 27.11.2019р.
4) Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
КН 013587 ТУ 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2018р.
5) Науково-



професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
6) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: 
«Розширення 
можливостей та 
повноважень у 
паліативній допомозі» 
(викладачі фахівці 
Академії з паліативної 
допомоги при 
Йоганнес – хоспіс. м. 
Мюнстер, м. Бонн, 
Німеччина, 
Швейцарія, 25-
29.11.2019р.
7) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
8) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології»  м. Івано-
Франківськ (24 год.) .
9) International 
webinar «How to write 
scholarly articles 
acceptable in Scopus 
indexed journals», 
Danylo Halytsky Lviv 
National Medical 
University.Western 
Scientific Center of the 
National Academy of 
Sciences of Ukraine and 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine 
Shevchenko Scientific 
Society: 5 credits, Lviv, 
Ukraine, 13 травня 
2020р.
10) Вебінар 
«Діагностика та 
лікування інсульту 
нетипової етіології» (2 
год.) Neurostudies, 
НМУ імені О.О. 
Богмольця, НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, Київ, 
Україна, 20 травня 
2020р. 
11) ТУ «Управління 
якістю медичної 
допомоги як механізм 
підвищення її 
ефективності» 



НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, посвідчення 
№ 806 від 
20.03.2020р. Київ, 
Україна, 05-
20.03.2020р.
12) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
Сертифікат № МКФ-
0058 від 08.07.2020р.
13) Курс підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
«Актуальні питання 
нової процедури 
акредитації освітніх 
програм» (180 годин, 
6 кредитів), 
сертифікат № 00009-
АП від 30.06.2020р.
Сертифікат рівня В2 з 
англійської мови 
№01-013/2017, 
English Course 
15.12.2017р. Huittinen, 
Finland
Науковий керівник 
комплексної науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка і 
вдосконалення 
організаційно-
методичних основ 
фізичної  терапії у 
хворих із 
захворюваннями 
черевної порожнини 
та нервової системи». 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U000448.
Науковий керівник 
докторської дисертації 
доцента Голод Н.Г. на 
тему: «Теоретико-
методичні основи 
фізичної терапії 
хворих після 
лапароскопічної 
холецистектомії»
Головний редактор 
науково-практичного 
журналу «Art of 
Medicine», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, рішення 
вченої ради ІФНМУ 
від 30.05.2017 р. 
протокол №6.
Член редакційної та 
експертної ради 
журналу “Hygeia 
Public Health”, 
Польща. 
Відповідальний за 
патентну роботу в 
університеті, член 
наукової комісії в 
університеті, наказ 



№867-д від 
19.09.2016р. 
9. Завідувач кафедри 
фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом 
фізичного виховання.
10. Наявність не 
менше п'яти 
авторських свідотств 
або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення. 
1) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
46442 Україна, від 
25.12. 2009 р. Бюлт. 
№ 24. Спосіб ведення 
ран після 
аутодермопластики.
2) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
39283 Україна, від 
25.02.2009 р. Бюлт. № 
2) Спосіб лікування 
перитоніту в 
післяопераційному 
періоді
3) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
40228 Україна, від 
25.03.2009 р. Бюлт. № 
3) Спосіб інтубації 
тонкого кишечника 
при лікуванні 
перитоніту
4) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
46737 Україна, від 
11.01. 2010 р. Бюлт.№ 
4) Спосіб санації 
черевної порожнини 
при перитоніті.
5) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
49343 Україна, від 
26.04.20010 р. Бюлт. 
№ 5) Спосіб 
визначення 
інтоксикації у хворих 
з перитонітом
Чурпій І.К. Патент на 
корисну модель. № 
52240 Україна, від 
25.08.2010 р. Бюлт. №  
6) Спосіб оптимізації 
аналізу результатів 
діагностики, 
лікування та 
визначення прогнозу 
у хворих з 
перитонітом
7) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
68654 Україна від 
10.04.2012 р. Бюлт. № 
7. Спосіб стимуляції 
кишечника в 
післяопераційному 
періодіу хворих на 
перитоніт
8) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
88345 Україна 
від 25.09.2017р. Бюлт. 
№ 18. Лікувально-
косметичний гель для 
місцевого 
застосування при 
телогеновій алопеції
9) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 



88346 Україна, від 
25.09.2017р. Бюлт. № 
18. Лікувально-
косметичний гель для 
місцевого 
застосування при 
андрогенній алопеції.
11. Наявність виданих 
методичних 
рекомендацій:
1) Чурпій І.К. 
Винаходи та корисні 
моделі оформлення 
заявки та отримання 
правової охорони 
2017р. (рішення 
вченої ради про 
публікацію, протокол 
№ 5 від 25.04.2017 
року).
2) Чурпій І.К. Твори 
літератури, науки і 
мистецтва процедура 
отримання державної 
правової охорони та 
управління правами. 
2018р. (рішення 
вченої ради про 
публікацію, протокол 
№ 3 від 27.02.2018 
року).
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
5) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).



12. Наявність науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Чурпій І.К. 
Особливості 
формування фахової 
моралі та етики у 
студентів медичних 
вузів. /Вісник 
Вінницького 
національного 
медичного 
університету, №4. 
2016.  ̶   С. 142-145.
2) Чурпій І.К. 
Надання медичної 
допомоги на 
первинному рівні в 
умовах сільського 
району/ Чурпій К.Л., 
Чурпій В.К. / 
Sustainable 
Development: Social 
and Economic Changes. 
Monograph. Publishing 
House WSZiA. Opole, 
2016. P. 379  ̶ 384.
3) Чурпій І.К. 
Невирішені питання 
навчання основ 
реабілітації. 
Conference Proceeding 
of the 6th International 
Scientific Conference 
Problems and Prospects 
of Territories Socio-
Economic Development 
С.216. April 20 – 23, 
2017, Opole. The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole
4) I.Churpiy  Main ways 
of  education of young 
generation in medical 
universities. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інноваційні 
технології в медицині: 
досвід Польщі та 
України»
28–29 квітня 2017 р. C 
226. м. Люблін, 
Польща.
5) Чурпій І.К. 
Адаптаційні 
механізми до 
опанування 
самостійної роботи 
студентами 
стоматологічного 
факультету з 
вивчення хірургії. / 
Art of Medicine. - №4 
(4), 2017. - С. 69-72. 
(Scientific and practical 
journal).
6) Чурпій І.К. 
Винаходи – головні 
рушії науково-
технічного прогресу 
сучасного суспільства. 
Економічні та правові 



аспекти. / Art of 
Medicine. №2 (2), 
2017. - С. 76-82. 
(Scientific and practical 
journal).
7) Чурпій І.К. 
Особливості 
підготовки молодших 
спеціалістів на базі 
медичного 
університету. / Art of 
Medicine.  - №1 (5), 
2018. - С. 81-84. 
(Scientific and practical 
journal).
8) Чурпій І.К. Сучасні 
аспекти вивчення 
теми “Основи 
фізичної реабілітації” 
на медичних 
факультетах закладів 
вищої освіти / Рудий 
Ю.Й., Марчук О.В., 
Руда І.В., Л.Є. 
Атаманчук // Art of 
Medicine. - 2019. - № 
4(12) - С. 67 – 70. 
(Scientific and practical 
journal).
9) Чурпій І.К. 
Теоретико-правові 
аспекти 
реформування 
системи охорони 
здоров`я / Чурпій 
Н.В., Мельник І.В. / 
Art of Medicine. - №1 
(13), 2020р. С. 170 – 
174. (Scientific and 
practical journal).
10) Чурпій І.К. 
Нормативно-правове 
забезпечення системи 
охорони здоров`я в 
сучасних реаліях / 
Чурпій Н.В., Чурпій 
К.Л. / Art of Medicine 
№2 (14), 2020р. С. 121 
– 125. (Scientific and 
practical journal).
13. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Івано-
Франківського 
осередку Асоціації 
хірургів (посвідчення 
№322 від 
18.01.2012р.).
Член громадської 
організації 
«Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» з 2018р. 
(сертифікат).

28575 Андріїв 
Аліна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 

7 Фізична 
терапія, 
ерготерапія в 
онкології, в 
паліативній 
медицині

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 5, 6, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет, 
2010спеціальність 
«Лікувальна справа». 



110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 049074, 

виданий 
23.10.2018

кваліфікація лікар-
лікувальник, диплом 
спеціаліста ВА № 
39148093 від 
18.06.2010
2. Диплом кандитата 
медичних наук: 
Кандидат медичних 
наук 
14.01.07 – онкологія, 
тема дисертації:
«Прогностичне та 
предиктивне 
значення na+/i –
симпортеру у хворих 
на рак молочної 
залози». Диплом 
кандидата наук ДК № 
049074 від 23.10.2018
3. Публікації: 
1) Голотюк І.С., 
Крижанівська А.Є., 
Голотюк В.В., Андріїв 
А.В., Голотюк С.І. 
Механізм розвитку 
таксан-індукованих 
нейрофізіологічних 
змін у онкологічних 
хворих. Науково-
практичний журнал 
«Art of medicine». 
2019; 4 (12): 166 – 171.
2) А.В. Андріїв, Т.І. 
Терен// Аспекти 
викладання 
реабілітації в 
онкологічній практиці 
на кафедрі онкології 
для студентів 
спеціальності 
“Фізична терапія, 
ерготерапія»” в руслі 
комплексного 
лікування пацієнтів з 
злоякісною 
патологією молочних 
залоз./ «Art of 
medicine» - №4(12) 
2019, ст. 145.
3) Bohdan B. Tataryn, 
Anna Ye. Kryzhanivska, 
Volodymyr V. Holotiuk, 
Alina V. Andriiv, Olha 
R. Ivantsіv // 
CHEMOTHERAPY IN 
RECTAL CANCER ./<> 
Web of Science. 
Подано до друку
4) B. B. Tataryn, A.Ye. 
Kryzhanivska, I.B. 
Dyakiv,  A.V. Andriiv// 
SURVIVAL OF 
PATIENTS WITH 
RECTAL CANCER. 
./<> Web of Science. 
Подано до друку
5) Chekhun V.F,Boricun 
T.V., Bazas 
V.M.,Yalovenko 
T.M.,Lukianova 
N.Yu.,Andriiv A.V.// 
Assocsation of 
circulating MIR-21,-
205, and-181 with 
sponse of luminal 
breast cancers  to 
neoadjuvant FAC and 
AC 
treatment./Experimena
l oncology/№3 Scopus. 
162-166



6) А.В. Андріїв., 
Голотюк І.С., 
Романишин І.М., 
Голотюк 
С.І.Пневматична 
компресія, як 
іноваційний метод 
реабілітації. Тези 
«Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю» 
Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу 18 
вересня 2020. Івано-
Франківськ
7) Голотюк ІС, 
Крижанівська АЄ, 
Голотюк ВВ, Андріїв 
АВ, Голотюк СІ. 
Діагностика таксан-
індукованої 
перифиричної 
нейропатії у 
онкологічих хворих. 
Науково-практичний 
журнал «Art of 
medicine». 2020; 3 
(15): 210– 215.
8) Андріїв А.В., 
Скрипко В.Д. Деякі 
аспекти навчання 
лікарів інтернів 
хірургічного профілю 
в умовах 
дистанційного 
навчання. «Art of 
medicine» 2020 
подано до друку
4. Стажування:
1) Жовтень 6-11, 2019. 
Observation training 
course at Galilee 
Medical Center. Dep. 
Surgery A. ISRAEL
2) Жовтень 5-12, 2019. 
Oncological mamology 
course at Galilee 
Medical Center. 108 
hours. ISRAEL
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця 
Інститут 
післядипломної 
освіти, навчально-
науковий цент 
неперервної 
професійної освіти 
Посвідчення ДНП 
№18144, 2018.

375292 Куравська Викладач, Медичний Диплом 1 Фізична Наявні напрацювання 



Юлія 
Сергіївна

Основне 
місце 
роботи

факультет спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
7.12010001 
лікувальна 

справа

реабілітація та 
реабілітаційні 
технології

(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Лікувальна справа». 
кваліфікація 
спеціаліста лікар.
2. Навчання в 
аспірантурі: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2019-по даний час. 
Спеціальність 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
4. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 
Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).
5. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 



Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
7. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Голод Н.Р. 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. // 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
2) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання / Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, І.К. Чурпій. 
Ю.С. Куравська 
Збірник тез науково-
методичної 



конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.68-69.
3) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
4) Федорівська Л.П. 
Фізична терапія дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
// І.К. Чурпій, 
Н.Р.Голод, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
5) Голод Н. 
Р./Ефективність 
методики реабілітації 
дітей старшого 
шкільного віку з 
кіфотичною поставою 
засобами фізичної 
терапії// Чурпій І. К., 
Войчишин Л. І., 
Куравська Ю.С. 
Збірник тез 
Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
8. Наявність науково-
професійних 
стажувань:
Вебінар «Діагностика 
та лікування інсульту 



нетипової етіології» 
20.05.202року, Київ.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини.

156609 Бобрикович 
Ольга 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

післядипломно
ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027340, 

виданий 
26.02.2015, 

Атестат 
доцента AД 

002575, 
виданий 

20.06.2019

12 Фізична 
терапія, 
ерготерапія  в 
педіатрії

Наявні напрацювання 
(відповідність пункту 
30 ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 12, 13, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: ДВНЗ "Івано-
Франківська державна 
медична академія", 
2004; Спеціальність 
«Лікувальна справа» 
диплом спеціаліста 
серії ВА 25081519
2. Диплом кандидата 
медичних наук; 
Диплом ДК № 027340 
від 26.02.2015р.
3. Вчене звання 
доцента: атестат 
доцента АД №002575 
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4. Стажування:
1) Спеціалізація за 
фахом «Дієтологія» 
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післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика), 
Сертифікат 
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Дієтологія» 2016р. 
2) Стажування: 
медична та фізична 
реабілітація (16 год.) 
квітень, 2017р. Таллін
3) Участь в роботі 
міжнародного 
навчального заходу: 
“Medical and 
psychological 
rehabilitation”, (April 
26, 2018 ).
4) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Публікації:
1) Ожиріння у дітей та 
підлітків: клініка, 
діагностика, 
лікування.  
Бобрикович О.С., 
Цимбаліста О.Л., 
Синоверська О.Б., 
Чорна Н.В. Методичні 
рекомендації. 2017



2) Проблема 
йододефіциту у дітей 
та підлітків. 
Бобрикович О.С., 
Синоверська О.Б., 
Цимбаліста О.Л., 
Вовк. З.В.Методичні 
рекомендації. 2019

87301 Нестерак 
Роксолана 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
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національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
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спеціальність: 
7.03060101 

менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 

спеціаліста, 
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державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 
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Лікувальна 
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доктора наук 
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Диплом 
кандидата наук 

ДK 029669, 
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08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023813, 
виданий 

09.11.2010

16 Фізична 
терапія, 
ерготерапія 
при 
захворюваннях 
серцево-
судинної 
системи

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 12, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
1) ІФДМА, 2001 р, 
лікар, диплом 
спеціаліста з 
відзнакою ВА № 
1615463325.06.2001р.
2) Друга вища освіта - 
спеціаліст з 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування 
(Івано-Франківський 
навчально-науковоий 
інститут менеджменту 
філія Тернопільського 
національного 
економічного 
університету) диплом 
спец.С16 № 063121 від 
30.06.2016р.
2. Кандидат медичних 
наук, кардіологія 
диплом ДК № 
№029669, 
08.06.2005р 
3. Атестат доцента 
кафедри внутрішньої 
медицини 12ДЦ № 
023813
Атестаційна колегія 
МОН України, 
09.11.2010р., 
4. Дипл.докт.наук ДД 
№ 010378 від 
26.11.2020р.
5. Публікації:
Підручник: 
1) Internal medicine: 
textbook: in 2 books. 
Book1. Deseases of the 
Cardiovascular and 
Respiratory Systems. 
N.M. Seredyuk, I.P. 
Vakaliuk, R.I. 
Yatsyshyn, M.M. 
Ostrovskyy, V.N. 
Serediuk, S.V. Fedorov, 
O.Z. Skakun, M.B. 
Grynovska, N.L. 
Glushko, T.V. 
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Sovtus, L.R. Petrovska, 
D.A. Volynskyi, M.V. 
Bielinskyi, V.Yu. 
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Varunkiv, A.-K.B. 
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I.T. Gavrysh, Kyiv: AUS 
medicine Publishing, 
2019. 664 p.+ 48 color 
insert.
2) Internal medicine: 
textbook: in 2 books. 



Book2. Deseases of the 
Digestive  Systems, 
Kidney,Rheumatic and 
Hematological 
Diseases. (N.M. 
Seredyuk, I.P. Vakaliuk, 
R.I. Yatsyshyn, M.M. 
Ostrovskyy, V.N. 
Serediuk, S.V. Fedorov, 
O.Z. Skakun, M.B. 
Grynovska, N.L. 
Glushko, T.V. 
Naluzhna, N.M. Haliuk, 
R.V. Nesterak, R.V. 
Denina, M.O. Vatseba, 
V.I. Sovtus, L.R. 
Petrovska, D.A. 
Volynskyi, M.V. 
Bielinskyi, V.Yu. 
Vyshyvanyuk, O.I. 
Varunkiv, A.-K.B. 
Sikora, V.O. Petryna, 
I.T. Gavrysh) Kyiv: AUS 
medicine Publishing, 
2020. -  464 p.+ 64 
color insert, ISBN 978-
617-505-735-3 (edition 
in 2 book); ISBN 978-
617-505-783-4 (book 
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Публікації:
1) Судус АВ, Нестерак 
РВ. та ін. Коронарне 
шунтування у 
пацієнтів з гострим 
коронарним 
синдромом. Вісник 
серцево-судинної 
хірургії. 2015;23:240-
242.
2) Nesterak RV, Gasjyk 
MB. Pilot investigation 
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and treatment.  
Deutscher 
Wissenschaftsherold 
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Herald. 2017;4:38-41.
3) Нестерак РВ, Гасюк 
МБ. Якість життя 
хворих з гострим 
коронарним 
синдромом без 
елевації сегмента ST. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений». 
2018;5(57):9-14.
4) Гасюк МБ, 
Нестерак РВ. 
Внутрішня картина 
здоров’я хворих, що 
перенесли ішемічну 
хворобу серця та 
інфаркт міокарда: 
емпіричне 
дослідження. 
Науковий вісник 
Херсонського 
Державного 
Університету. 
2018;2:149-155.
5) Нестерак РВ. 
Психоемоційний стан 
хворих на ішемічну 
хворобу серця, яким 
проведено 
аортокоронарне 
шунтування та 



потреба у 
психологічному 
супроводі. 
Буковинський 
медичний вісник. 
2018;3(87):60-66.
6) Нестерак РВ. 
Психологічна 
адаптація хворих на 
ішемічну хворобу 
серця на етапах 
реабілітації після 
реперфузійних 
втручань Галицький 
лікарський вісник. 
2019;1:27-31.
7) Гасюк МБ, Нестерак 
РВ. Метод сугестивної 
терапії  у реабілітації  
хворих з ішемічною 
хворобою серця та 
інфаркту міокарда в 
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Психологія  і 
суспільство. 
2019;1(75):101-108.
8)  Нестерак РВ, 
Гасюк МБ. 
Ефективність медико-
психологічної 
реабілітації у хворих з 
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синдромом. 
Психосоматична 
медицина та загальна 
практика [Інтернет]. 
2019;1(4):1-7. 
Доступно на: 
https://uk.e-med-
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сугестивної терапії у 
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medicine 2019;1(9):89-
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internal picture of 
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2019;3:9-17.
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patients with ischemic 
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Vakalіuk I., Łuniewski 
J., Szczegielniak J. 
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parallels of internal 
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segment elevation 
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2019;19(3):158-166.
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Внутрішня картина 
здоров’я як складова 
реабілітації та 
відновного лікування 
хворих з гострим 
коронарним 
синдромом. 
Буковинський 
медичний вісник. 
2019;3(21):79-86.
17)  Nesterak RV. 
Application of 
“Program of clinical-
psychological 
rehabilitation by 
optimization of the 
internal picture of 
health” in patients after 
acute coronary 
syndrome. Art of 
medicine 2019;3(11):47-
56.
18)  Nesterak RV, 
Bardashevska SM. 
Clinical and functional 
dynamics of physical 
working capacity and 
psychological 
adaptation in patients 
with acute coronary 
syndrome at the stages 
of rehabilitation. 
Galician medical 
journal. 2019;26(3):12-
15.
19) Nesterak RV, 
Gasyuk МВ. Рhysical 
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multidisciplinary 
approach in 
rehabilitation of cardiac 
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27.
20) Вакалюк ІП, 
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клінічний вісник. 
2019;2(26)-3(27):8-15.
21)  Vakaliuk IP, 
Nesterak RV, Volynskyi 
DA, Sovtus VI, 
Yakimchuk VM, 
Volynskyi AI. Рatterns 
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Wiadomosci Lekarskie. 
2019;72(10):1966-1973.
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psychological 
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Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня товариства 
неврологів м. Івано-
Франківська.

136210 Чурпій Ігор 
Костянтинов
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
регіональний 

20 Фізична 
терапія, 
ерготерапія 
при 
хірургічних 
захворюваннях

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 
16, 17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Лікувальна справа». 
кваліфікація 
спеціаліста лікар 
Спеціалізація 
«Хірургія». 
Сертифікат № 967 від 



інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

доктора наук 
ДД 005123, 

виданий 
15.12.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019707, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001650, 
виданий 

16.02.2006, 
Атестат 

професора AП 
000677, 
виданий 

18.12.2018

27.06.1997 р. 
Дніпропетровська 
державна медична 
академія
2. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Фізична та 
реабілітаційна 
медицина» сертифікат 
лікаря-спеціаліста № 
2036 від 10.06.2020 р. 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова
3. Кваліфікаційна 
категорія зі 
спеціальності 
«Хірургія» «Вища»
Посвідчення №1195, 
наказ 2121 від 
21.10.2019 р.
4. Наявність 
відповідного 
наукового ступеня 
Доктор медичних 
наук, спеціальність 
14.01.03 – Хірургія». 
Диплом ДД № 005123 
від 15.12.2015 р.
Професор кафедри 
хірургії, атестат АП № 
000677 від 
18.12.2018р.
Львівський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. м. Львів, 
Україна 2017 – 
2020рр. Закінчення з 
відзнакою інституту і 
здобуття ступеня 
вищої освіти: магістр 
зі спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування»
Диплом М20 № 
100303 від 30.06.2020 
р.
5. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
1) Churpiy I. Surgical 
prevention and 
treatment of 
postoperative 
hypoparathyroidism in 
patients operated on 
thyroid gland / I. 
Churpiy, V. Skrypko, A. 
Pasko, A. Kovalenko // 
Georgian medical news. 
- 2018.– №3 (276), P. 
34 – 40. (Web of 
Science, Scopus)
2) Чурпий И.К. 
Включение 
Цитофлавина в 
комлексном лечении 
синдрома 
диабетической стопы 



с признаками 
медиакальциноза 
сосудов нижних 
конечностей / И.К. 
Чурпий, В.Д. Скрипко, 
И.Я. Михалойко, А.Л. 
Коваленко, В.А. 
Заплутанов // 
Хирургия им. Н.И. 
Пирогова. – 2018. № 
10, С. 69 – 72. ( Web of 
Science, Scopus)
3) I.K.Churpiy. Role 
nitric oxide in 
pathogenesis of tumor 
growth and its possible 
application in cancer 
treatment. 
Experimental Oncology 
2019. – 41, 2, P. 1-6. 
(Scopus)
4) I.Churpiy. Cognitive 
disability in 
estrogenectomited and 
old rats with 
development of 
diabetes mellitus. - 
Wiadomosci Lekarskie 
2019, tom LXXII, nr 8, 
P. 1517-1522. (Scopus). 
6. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Чурпій І.К. 
Характеристика та 
оцінка якості життя у 
хворих оперованих на 
перитоніт / 
Галицький лікарський 
вісник, №4. Т. -
23,число 4 – 2016. С.71 
– 72.
2) Чурпій І.К. 
Моніторинг 
хірургічної тактики 
при гострих 
порушеннях 
мезентеріального 
кровообігу / Гончар 
М.Г., Кучірка Я.М. 
Богуш А.Є. / 
Науковий Вісник 
Ужгородського 
Університету” Серія 
«Медицина». ̶  2016. ̶  
Випуск 2 (46). – С.   – 
293.
3) Чурпій І.К. 
Морфологічні зміни 
печінки та їх корекція 
у хворих на перитоніт 
/ Art of Medicine, 
№1(1), 2017р. С. 6 - 9.
4) Чурпій І.К. 
Застосування озону в 
ранньому 
післяопераційному 
періоді у хворих 
похилого та старечого 
віку з гострим 
холециститом / 
Чурпій К.Л., Чурпій 
В.К. / Клінічна 
анатомія та 
оперативна хірургія - 
Т.16, № 3. – 2017р. – 
С.138 – 140. 
5) Чурпій І.К. 



Клінічний випадок 
підшкірного 
дифіляриозу лівої 
скроневої ділянки / 
Богуш А.Є., Мурущак 
Н.М.. Горбаль Б.Г. / 
Art of Medicine” №1 
(1), 2017р. С. 105-110. 
(Scientific and practical 
journal).
6) Чурпій І.К. 
Логопедичний масаж 
у дітей із особливими 
потребами. І.К. 
Чурпій, М.В. Фіцич  // 
Art of Medicine, 
№2(6), 2018р. С. 98 – 
10.1 (Scientific and 
practical journal).
7) Чурпій І.К. 
Реабілітація пацієнтів 
на перитоніт в 
ранньому 
післяопераційному 
періоді І.К. Чурпій, 
К.Л.Чурпій, В.К. 
Чурпій //Art of 
Medicine, №3 (7), 
2018р. С. 203-206. 
(Scientific and practical 
journal).
8) Чурпій І.К. Фізична 
реабілітація при 
парезах. І.К. Чурпій, 
М.В. Фіцич // Art of 
Medicine, №3 (7), 
2018р. С. 199-202. 
(Scientific and practical 
journal).
9) Чурпій І.К. Досвід 
лапароскопічного 
лікування 
перфоративної 
виразки 
дванадцятипалої 
кишки. І.К. Чурпій, 
К.Л. Чурпій, В.К. 
Чурпій, І.В. Мельник 
// Art of Medicine, №4 
(8), 2018р. С. 187-188.
10) Чурпій І.К. 
Реабілітаційний 
потенціал санаторно-
курортного комплексу 
«Моршинкурорт» / 
Голод Н.Р., Федірко А. 
М., Мельник О.В. // 
Art of Medicine,  - 2019. 
- № 1(7) – С. 161-168. 
(Scientific and practical 
journal).
11) Чурпій І.К. 
Фізична реабілітація 
при гіперактивності у 
дітей різного віку / 
І.К. Чурпій, М.В. 
Фіцич  // Art of 
Medicine” №1 (9), 
2019р. С. 168-178. 
(Scientific and practical 
journal).
12) Чурпій І.К. 
Застосування 
ботулотоксину в 
медицині / Art of 
Medicine. -  №2 (10), 
2019. - С. 140-143. 
(Scientific and practical 
journal).
13) Чурпій І.К. 
Коротко про скринінг 



колоректального раку 
/  Art of Medicine.  -  
№3 (11), 2019. - С. 105-
109. (Scientific and 
practical journal).
14) Чурпій І.К. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів /Art 
of Medicine, Науково-
практичний журнал. - 
2019. - № 4(12). - C.50-
57. DOI: 
10.21802/artm.2019.4.1
2.50
15) Чурпій І.К. Сучасні 
аспекти 
реабілітаційного 
обстеження при 
порушенні постави у 
людей молодого віку / 
Т.Г.Бакалюк, 
І.К.Чурпій, О.В.Янів, 
Г.О.Стельмах, 
Є.Ю.Телиця, / Art of 
Medicine, №1 (13), 
2020р. С. 175 – 180. 
DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180 (Scientific and 
practical journal).
16) Чурпій І.К. 
Застосування 
прогностичних шкал у 
сучасній 
кардіологічній 
практиці (частина1) / 
І.П. Вакалюк, Н.М. 
Середюк, Р.В. Деніна, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
Art of Medicine, №1 
(13), 2020р. С. 180 – 
194. DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180 (Scientific and 
practical journal).
7. Наявність 
монографії:
Монографія "Синдром 
діабетичної стопи 
(етіологія, 
діагностика, 
лікування)", Гончар 
М.Г., Пиптюк О.В., 
Чурпій І.К., Скрипко 
В.Д., 2020 р., С. 185. 
8. Науково-практичне 
стажування: 
1) Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 10.06.2018 – 
15.06.2018, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Vinnytsia, 
Ukraine).
2) Міжнародна 
програма обміном 
досвіду Erasmus+ з 
01.03.2019 по 
07.03.2019, University 
of Valladolid, Іспанія.
3) Медичне турне-
2019, Обмін 



управлінським 
досвідом з 24.11 по 
27.11.2019р. MCFR 
Digital Publishing 
House, Краків, 
Польща сертифікат 
№03335442497/00201
8-19 від 27.11.2019р.
4) Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
КН 013587 ТУ 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2018р.
5) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
6) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: 
«Розширення 
можливостей та 
повноважень у 
паліативній допомозі» 
(викладачі фахівці 
Академії з паліативної 
допомоги при 
Йоганнес – хоспіс. м. 
Мюнстер, м. Бонн, 
Німеччина, 
Швейцарія, 25-
29.11.2019р.
7) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
8) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології»  м. Івано-
Франківськ (24 год.) .
9) International 
webinar «How to write 
scholarly articles 
acceptable in Scopus 
indexed journals», 
Danylo Halytsky Lviv 
National Medical 
University.Western 
Scientific Center of the 
National Academy of 
Sciences of Ukraine and 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine 
Shevchenko Scientific 
Society: 5 credits, Lviv, 



Ukraine, 13 травня 
2020р.
10) Вебінар 
«Діагностика та 
лікування інсульту 
нетипової етіології» (2 
год.) Neurostudies, 
НМУ імені О.О. 
Богмольця, НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, Київ, 
Україна, 20 травня 
2020р. 
11) ТУ «Управління 
якістю медичної 
допомоги як механізм 
підвищення її 
ефективності» 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, посвідчення 
№ 806 від 
20.03.2020р. Київ, 
Україна, 05-
20.03.2020р.
12) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
Сертифікат № МКФ-
0058 від 08.07.2020р.
13) Курс підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
«Актуальні питання 
нової процедури 
акредитації освітніх 
програм» (180 годин, 
6 кредитів), 
сертифікат № 00009-
АП від 30.06.2020р.
Сертифікат рівня В2 з 
англійської мови 
№01-013/2017, 
English Course 
15.12.2017р. Huittinen, 
Finland
Науковий керівник 
комплексної науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка і 
вдосконалення 
організаційно-
методичних основ 
фізичної  терапії у 
хворих із 
захворюваннями 
черевної порожнини 
та нервової системи». 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U000448.
Науковий керівник 
докторської дисертації 
доцента Голод Н.Г. на 
тему: «Теоретико-
методичні основи 
фізичної терапії 
хворих після 
лапароскопічної 
холецистектомії»
Головний редактор 
науково-практичного 
журналу «Art of 
Medicine», 



включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, рішення 
вченої ради ІФНМУ 
від 30.05.2017 р. 
протокол №6.
Член редакційної та 
експертної ради 
журналу “Hygeia 
Public Health”, 
Польща. 
Відповідальний за 
патентну роботу в 
університеті, член 
наукової комісії в 
університеті, наказ 
№867-д від 
19.09.2016р. 
9. Завідувач кафедри 
фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом 
фізичного виховання.
10. Наявність не 
менше п'яти 
авторських свідотств 
або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення. 
1) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
46442 Україна, від 
25.12. 2009 р. Бюлт. 
№ 24. Спосіб ведення 
ран після 
аутодермопластики.
2) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
39283 Україна, від 
25.02.2009 р. Бюлт. № 
2) Спосіб лікування 
перитоніту в 
післяопераційному 
періоді
3) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
40228 Україна, від 
25.03.2009 р. Бюлт. № 
3) Спосіб інтубації 
тонкого кишечника 
при лікуванні 
перитоніту
4) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
46737 Україна, від 
11.01. 2010 р. Бюлт.№ 
4) Спосіб санації 
черевної порожнини 
при перитоніті.
5) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
49343 Україна, від 
26.04.20010 р. Бюлт. 
№ 5) Спосіб 
визначення 
інтоксикації у хворих 
з перитонітом
Чурпій І.К. Патент на 
корисну модель. № 
52240 Україна, від 
25.08.2010 р. Бюлт. №  
6) Спосіб оптимізації 
аналізу результатів 
діагностики, 
лікування та 
визначення прогнозу 
у хворих з 
перитонітом
7) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
68654 Україна від 



10.04.2012 р. Бюлт. № 
7. Спосіб стимуляції 
кишечника в 
післяопераційному 
періодіу хворих на 
перитоніт
8) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
88345 Україна 
від 25.09.2017р. Бюлт. 
№ 18. Лікувально-
косметичний гель для 
місцевого 
застосування при 
телогеновій алопеції
9) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
88346 Україна, від 
25.09.2017р. Бюлт. № 
18. Лікувально-
косметичний гель для 
місцевого 
застосування при 
андрогенній алопеції.
11. Наявність виданих 
методичних 
рекомендацій:
1) Чурпій І.К. 
Винаходи та корисні 
моделі оформлення 
заявки та отримання 
правової охорони 
2017р. (рішення 
вченої ради про 
публікацію, протокол 
№ 5 від 25.04.2017 
року).
2) Чурпій І.К. Твори 
літератури, науки і 
мистецтва процедура 
отримання державної 
правової охорони та 
управління правами. 
2018р. (рішення 
вченої ради про 
публікацію, протокол 
№ 3 від 27.02.2018 
року).
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
5) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 



Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
12. Наявність науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Чурпій І.К. 
Особливості 
формування фахової 
моралі та етики у 
студентів медичних 
вузів. /Вісник 
Вінницького 
національного 
медичного 
університету, №4. 
2016.  ̶   С. 142-145.
2) Чурпій І.К. 
Надання медичної 
допомоги на 
первинному рівні в 
умовах сільського 
району/ Чурпій К.Л., 
Чурпій В.К. / 
Sustainable 
Development: Social 
and Economic Changes. 
Monograph. Publishing 
House WSZiA. Opole, 
2016. P. 379  ̶ 384.
3) Чурпій І.К. 
Невирішені питання 
навчання основ 
реабілітації. 
Conference Proceeding 
of the 6th International 
Scientific Conference 
Problems and Prospects 
of Territories Socio-
Economic Development 
С.216. April 20 – 23, 
2017, Opole. The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole
4) I.Churpiy  Main ways 
of  education of young 
generation in medical 
universities. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інноваційні 
технології в медицині: 
досвід Польщі та 
України»
28–29 квітня 2017 р. C 
226. м. Люблін, 
Польща.
5) Чурпій І.К. 
Адаптаційні 



механізми до 
опанування 
самостійної роботи 
студентами 
стоматологічного 
факультету з 
вивчення хірургії. / 
Art of Medicine. - №4 
(4), 2017. - С. 69-72. 
(Scientific and practical 
journal).
6) Чурпій І.К. 
Винаходи – головні 
рушії науково-
технічного прогресу 
сучасного суспільства. 
Економічні та правові 
аспекти. / Art of 
Medicine. №2 (2), 
2017. - С. 76-82. 
(Scientific and practical 
journal).
7) Чурпій І.К. 
Особливості 
підготовки молодших 
спеціалістів на базі 
медичного 
університету. / Art of 
Medicine.  - №1 (5), 
2018. - С. 81-84. 
(Scientific and practical 
journal).
8) Чурпій І.К. Сучасні 
аспекти вивчення 
теми “Основи 
фізичної реабілітації” 
на медичних 
факультетах закладів 
вищої освіти / Рудий 
Ю.Й., Марчук О.В., 
Руда І.В., Л.Є. 
Атаманчук // Art of 
Medicine. - 2019. - № 
4(12) - С. 67 – 70. 
(Scientific and practical 
journal).
9) Чурпій І.К. 
Теоретико-правові 
аспекти 
реформування 
системи охорони 
здоров`я / Чурпій 
Н.В., Мельник І.В. / 
Art of Medicine. - №1 
(13), 2020р. С. 170 – 
174. (Scientific and 
practical journal).
10) Чурпій І.К. 
Нормативно-правове 
забезпечення системи 
охорони здоров`я в 
сучасних реаліях / 
Чурпій Н.В., Чурпій 
К.Л. / Art of Medicine 
№2 (14), 2020р. С. 121 
– 125. (Scientific and 
practical journal).
13. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Івано-
Франківського 
осередку Асоціації 
хірургів (посвідчення 
№322 від 
18.01.2012р.).
Член громадської 
організації 
«Українське 
товариство фізичної 



та реабілітаційної 
медицини» з 2018р. 
(сертифікат).

376912 Тудоси 
Василина 
Георгіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
6.010203 
здоров’я 
людини, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія

1 Основи 
класичного 
масажу

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» диплом 
магістра з відзнакою 
М19 №142916 за 
спеціальністю
«Фізична терапія, 
ерготерапія»2019р.
2. Навчання в 
аспірантурі: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2020-по даний час. 
Спеціальність 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.
4. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Тудоси В.Г. 
Особливості 
застосування засобів 
фізичної терапії при 
хворобі паркінсона/ 
Тудоси В.Г., // Art of 
Medicine. - 2019. - № 
1(13) - С. 202 – 207. 
(Scientific and practical 
journal), DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.201.
2) Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 
Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).
5. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики:
1) Янів О.В. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / Н.Р. Голод, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 83.
2) Голод Н.Р. 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. // 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
3) Голод Н.Р.  Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська // 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
4) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання / Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, І.К. Чурпій. 
Ю.С. Куравська 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 



2020р. С.68-69.
5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6) Тудоси В.Г. 
Сенсорна інтеграція 
як елемент фізичної 
терапії дітей після 
кохлеарної 
імплантації // І.К. 
Чурпій, В.Г. Тудоси, 
О.М. Заставна, Л.І. 
Войчишин. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
7) Федорівська Л.П. 
Фізична терапія дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
// І.К. Чурпій, 
Н.Р.Голод, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
7. Наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
8. Наявність науково-
професійних 
стажувань 
1) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
2) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) Тернопіль, 
7-8 липня 2020р. 
«Українське 



товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
3) Сертифікат № 
МКФ-0056 від 
08.07.2020р.
Навчання «М’які 
техніки мануальної 
терапії. Мануальна 
релаксація м’язів» 
5.03-12.04.2018р. (48 
годин). Центр 
відновної медицини і 
реабілітації 
сертифікат № 
МРМ01018.
4) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год.) .
5) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(4 год) .
6) Участь у вебінарі 
«Остеохондроз. Грижі 
і протрузії». 
International Fitness 
School 16.05.2020р.
7) Участь у вебінарі 
«Рання респіраторна 
фізична терапія у 
новонароджених» 
30.04.2020р. (4 год). 
Сертифікат № 00249.
8) Навчання 
«Кінезіотейпінг у 
реабілітації та 
спортивній медицині» 
17.10-18.10.2020р. (16 
годин). Центр 
відновної медицини і 
реабілітації 
сертифікат № 
КТ02120
9) Участь в 
конференції 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
17-18 вересня 
2020року.
10) Участь в тренінгу 
«Організація 
реабілітаційного 
супроводу після 
кохлеарної 
імплантації». 
Міжнародна академія 
реабілітації MED-EL. 
2019 року.
11) Участь в 
спеціалізованому 
семінарі «Техніки і 
методики 
логопедичного 
масжу» Одеса 24-25 
серпня 2019року.
серпня 2019року.
12)Участь у тренінгу 



«Нейрореабілітація в 
педіатрії, сучасні 
концепції фізичної 
терапії в педіатрії: 
«Типовий розвиток 
дитини» Український 
католицький 
університет, м. Львів 
29.01-30.01.2021р.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2020 р.

29732 Кузь Уляна 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа

9 Комплексна 
реабілітація 
військово-
службовців та 
бійців АТО

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
ДВНЗ "Івано-
Франківський 
державний медичний 
університет" МОЗ 
України в 2010 р. 
лікар ортопед-
травматолог 
сертифікат спеціаліста 
№4126 від 30.06.2010,  
Вища атестаційна 
комісія МОЗ України, 
лікар ортопед-
травматолог, друга 
кваліфікаційна 
категорія, сертифікат 
№ 4059, дійсна до 
2020р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет" , 
кандидат медичних 
наук; 14.03.09 – 
гістологія, цитологія, 
ембріологія;, диплом 
ДК 054767 від 16 
грудня 2019 року.
3. Наявні публікації:
1) Кузь УВ. Динаміка 
активації 
інтерлейкіну-8 при 
множинній скелетній 
травмі із 
застосуванням 
інтрамедулярного 
остеосинтезу в 
експерименті. Боль. 
Суставы. 
Позвоночник. 2016;3 
(23): 22-27.
2) Заяць ЛМ, Кузь УВ. 
Електронно-
мікроскопічні зміни 
альвеолярного 
епітелію легень при 
множинній скелетній 
травмі Вісник 
морфології. 2017; 1 
(23): 195-198.
3) Заяць ЛМ, Кузь УВ. 



Електронномікроскопі
чні зміни 
альвеолярного 
епітелію легень при 
множинній скелетній 
травмі.  Вісник 
морфології. 2017; 1 
(23): 11-14.
4) Zaiats LM, Kuz UV, 
Zukow W. Correction of 
the ultrastructural 
changes of the 
respiratory department 
of the lungs by 
phosphatidylcholine 
liposomes due to 
multiple skeletal 
trauma with 
osteosynthesis in the 
experimental study. 
Journal of Education, 
Health and Sport. 2018; 
8(8): 293-301. 
5) Zaiats LM, Kuz UV. 
Pathomorphological 
changes of respiratory 
department of lungs 
due to multiple skeletal 
trauma with the use of 
intramedullary 
osteosynthesis in the 
experiment. Word of 
Medicine and Biology. 
2018; 4(66): 160-164.
4 Стажування:
Науково-професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Підвищення 
кваліфікації
ХМАПО, посвідчення 
№ ИВ – І № ВА# 
34953002, «ТУ. 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2019р.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня Асоціації 
ортопедів-
травматологів Івано-
Франківської області.

355483 Голод 
Наталія 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 

14 Основи 
класичного 
масажу

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 
17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізична 



2008, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035207, 
виданий 

12.05.2016

культура» диплом 
спеціаліста серії ВА 
34777617
2. Наявність 
відповідного 
наукового ступеня:
кандидат наук з 
фізичного виховання 
та спорту; наукова 
спеціальність 24.00.03 
– «Фізична 
реабілітація». Диплом 
ДК № 035207 від 
12.05.2016р. 
3. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
1) Голод Н. Р. 
Принципи створення 
комплексної 
програми фізичної 
реабілітації студенток 
спеціальної медичної 
групи з врахуванням 
порушень рухової 
дієздатності / Н. Р. 
Голод // Педагогіка, 
психологія та медико-
біологічні основи 
фізичного виховання і 
спорту. – 2015. – №5. 
– С. 9-16. (Видання 
включене до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Index Copernicus, 
DOAJ (Directory of 
Open Access Journals)).
2) D. Lyudmila Matsuk, 
Olena Budnyk, D. 
Halyna Boiko, D. 
Nadiia Rostykus, D. 
Nataliya Golod, D. 
Oksana Nych, D. 
Kateryna Fomin. 
Features of modern 
university student 
behavior in conflict 
situations. Revista 
Inclusiones Vol: 8 num 
Especial (2021): 95-
105. (Scopus,Web of 
Science)
4. Наявність 
монографії: 
Nataliуa Golod 
Theoretical and 
methodological basis of 
general and 
professional 
competence formation 
of future bachelors of 
physiotherapy, 
ergotherapy in higher 
educational 
institutions// Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology 
Monograph 15. 
Katowice 2018. – Р. 
205-210. (співавтор)
5. Сертифікат рівня В2 
з англійської мови 
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 



ESOL International 
(First), certificate 
number:20-363, date of 
issue 26/12/18, 
Cambridge English. .
6. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
7. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Голод Н.Р. 
Структура 
оперативних втручань 
при облітеруючому 
атеросклерозі нижніх 
кінцівок та аспекти 
реабілітації хворих з 
даною патологією / 
Н.Р. Голод //Збірник 
наукових праць 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 2018. - 
№ 3 (43)- С. 113-120.
2) Голод Н.Р. Метод 
оцінки рухової 
дієздатності/ Н.Р. 
Голод // “Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал. -  
2018. - № 4(4) – С. 60-
68.
3) Голод Н.Р. 
Корекція тютюнової 
залежності у пацієнтів 
після оперативних 
втручань з приводу 
облітеруючого 
атеросклерозу нижніх 
кінцівок у рамках 
реабілітаційної 
програми/ Н.Р. 
Голод// “Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал.  - 
2018. - № 3(7) – С. 
178-185.
4) Чурпій І.К. 
Реабілітаційний 
потенціал санаторно-
курортного комплексу 
«Моршинкурорт» / 
Голод Н.Р., Федірко А. 
М., Мельник О.В. // 
“Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал.  - 2019. - № 
1(7) – С. 161-168.
5) Голод Н.Р. 
Результати оцінки 
рівноваги у пацієнтів 
після лапароскопічної 
холецистектомії на 



стаціонарному етапі 
реабілітації/ Чурпій 
І.К., Кулібаба С.О./ 
“Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал.  - 2019. - № 
3(11) – С. 21-27.
6) Голод Н.Р. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів / Art 
of Medicine. - 2019. - 
№ 4(12) - С. 34 – 37. 
(Scientific and practical 
journal).
7) Голод Н.Р. 
Характеристика 
пацієнтів із гострим 
калькульозним 
холециститом на 
стаціонарному етапі 
реабілітації//Art of 
Medicine. - 2019. - №5 
(13) - С. 70 – 74 
(Scientific and practical 
journal).
8) Голод Н.Р. 
Характеристика 
пацієнтів із хронічним 
калькульозним 
холециститом на 
стаціонарному етапі 
реабілітації //Art of 
Medicine. – 2020. - №5 
(13) - С. 38-41 
(Scientific and practical 
journal).
8. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
1) Голод Н.Р. Масаж / 
Н.Р. Голод 
//Навчально-
методичний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2016. – 167 с. 
2) Кузенко Л.Й. Теорія 
і методика 
адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
9. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Голод Н. Р. 
Програма фізичної 
реабілітації студенток 
спеціальної медичної 
груп з врахуванням 
порушень рухової 
дієздатності / Н. Р. 
Голод, М. Г. Аравіцька 
// Методичні 
рекомендації. – Івано-
Франківськ, 2015. – 
162 с. 



2) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки  
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 
Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.
3) Організація занять 
з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних медичних 
закладах з 
використанням вправ 
гирьового спорту  
В.П.Левко, 
Р.В.Михальчук, 
Р.І.Михайленко 
С.В.Лопацький, Голод 
Н.Р. //Методичні 
рекомендації -  Івано-
Франківськ: ІФНМУ 
2015. – 70 с. 
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
5) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
6) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).



10. Наявність науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Голод Н.Р., 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації/ Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська 
Ю.В.//Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
2) Голод Н.Р. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ/ І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська 
//Збірник тез 
науково-методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
3) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання /Н.Р. Голод, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
І.І. Чурпій. Ю.С. 
Куравська Збірник тез 
науково-методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.68-69
4) Голод Н. 
Р./Ефективність 
методики реабілітації 
дітей старшого 
шкільного віку з 
кіфотичною поставою 
засобами фізичної 
терапії// Чурпій І. К., 
Войчишин Л. І., 
Куравська Ю.С. 
Збірник тез 



Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р. 
5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
11. Відповідальний 
виконавець 
комплексної науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка і 
вдосконалення 
організаційно-
методичних основ 
фізичної  терапії у 
хворих із 
захворюваннями 
черевної порожнини 
та нервової системи» - 
науковий керівник – 
д.мед.н., проф. 
завідувач кафедри 
Чурпій І.К.; 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U000448
12. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
(докторської 
дисертації) у галузі 
хорони здоров’я зі 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на тему: 
«Теоретико-методичні 
основи фізичної 
терапії хворих після 
лапароскопічної 
холецистектомії» 
науковий консультант 
– д.мед.н., проф. 
завідувач кафедри 
Чурпій І.К. 
Державний 
реєстраційний номер 
01119 U 2951
13. Керівник постійно 
діючого студентского 
наукового гуртка 
кафедри
14. Стажування:
1) Науково-практичне 
стажування: Естонія, 
Таллін, центральний 



госпіталь, сертифікат 
«Медична і 
фізіологічна 
реабілітація», 
26.04.2017р.
2) Участь у тренінгу 
«Реабілітація 
майбутнього» з 17.11 
по 15.12.2017р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет. (Тренер 
Ольга Мангушева) (40 
годин).
3) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації 22-23 
березня 2018р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології.
4) Науково-практичне 
стажування з 
12.06.2018 по 
22.06.2018р. Польща, 
Краків, «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» на тему: 
«Методика 
реабілітації пацієнтів 
з ураженням опорно-
рухового апарату та 
після черепно-
мозкових травм».
5) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
6) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
7) Тренінг 
«Міофасціальні 
ланцюги у прикладній 
кінезіології» 14-16 
лютого 2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. 
Тернопіль (24 год).
8) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год.).



9) Онлайн курс 
«Біомеханіка і 
функціональна 
анатомія у мануальній 
терапії» з 23.04 по 
7.05.2020р. Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней».
10) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(4 год) .
11) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год). 
Сертифікат № МКФ-
0055 від 08.07.2020р.
15. Курси підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників: 
1) Наукове стажування 
Польща, Університет 
Катовіца «Інноваційні 
технології в освіті». 
Тривалість (180 год., 6 
кредитів) з 29.01 по 
26.04.2018р. 
2) «Актуальні питання 
нової процедури 
акредитації освітніх 
програм» (180 годин, 
6 кредитів), 
сертифікат № 00010-
АП від 30.06.2020р.
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2018р.

376900 Янів Олеся 
Володимирів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
010202 
Фізична 

реабілітація

4 Спортивна 
медицина в т. 
ч. спортивна 
травматологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 3, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації 
Спеціальність 
«Фізична 
реабілітація» диплом 
спеціаліста серії ВА № 
41267437.
2. Навчання в 
аспірантурі: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2011-2014; 
Спеціальність 
24.00.03 «Фізична 
реабілітація»



3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
4. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Янів О.В. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів /Art 
of Medicine” Науково-
практичний журнал. - 
2019. - № 4(12). - C.50-
57. DOI: 
10.21802/artm.2019.4.1
2.50
2) Янів О.В. Сучасні 
аспекти 
реабілітаційного 
обстеження при 
порушенні постави у 
людей молодого віку / 
Т.Г. Бакалюк, І.К. 
Чурпій, О.В. Янів, Г.О. 
Стельмах, 
Є.Ю.Телиця// Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал. - 
2020. - № 1(13). – 
С.175-179. DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.175
3) Янів О.В. 
Застосування 
прогностичних шкал у 
сучасній 
кардіологічній 
практиці (Частина 1) 
/І.П. Вакалюк, Н.М. 
Середюк, Р.В. Деніна, 
Г.Г. Барила, І.К. 
Чурпій, О.В. Янів // 
Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал. - 2020. - № 
1(13). – С.180- 191. 
DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180
4) Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 



Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).
5) Ебає Нсан Еком 
Нсед. Особливості 
психоемоційного 
стану жінок з 
непліддям на тлі 
внутрішньопечінковог
о холестазу. /Ебає 
Нсан Еком Нсед, О.Г. 
Бойчук, О.В. Янів// 
Art of Medicine. – 
2020. - № 4(16). С. 85-
90. (Scientific and 
practical journal).
5. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
6. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 



– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с. 
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
7. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Янів О.В. Фізична 
терапія хворих після 
оперативних втручань 
на органах черевної 
порожнини 
ускладнених 
перитонітом / Янів 
О.В. / Тези доповідей 
88-ї науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в 
медицині". – Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
120-121.
2) Становлення 
кафедри фізичної 
реабілітації, 
ерготерапії та 
фізичного виховання 
/ Морська Л.В., 
Йосипенко Л.Ю., 
Дмитришин Д.М., 
Янів О.В., Коровайний 
В.І./ Тези доповідей 
88-ї науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в 
медицині". – Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
101.
3) Основні актуальні 
напрямки у підготовці 
бакалаврів зі 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / І.К. 
Чурпій, Н.Р. Голод, 
Л.І. Войчишин, О.В. 
Янів, Р.Я. Богославець 
/ Тези науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2019р. - С. 
135.
4) Завдання програми 
фізичної терапії 
хворих після 
лапараскопічної 
холецистектомії на 
стаціонарному етапі 
реабілітації / 
Н.Р.Голод, І.К. Чурпій, 
О.В. Янів / Збірник тез 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації 



на різних рівнях 
надання медичної 
допомоги» - 
Тернопіль, ТНМУ, 
«Укрмедкнига» 2019р. 
– С. 21-22.
5) Янів О.В. Роль 
фізичного терапевта 
та ерготерапевта в 
реабілітації після 
травм спинного мозку 
/ Янів О.В., Чурпій І.К. 
// Тези доповідей 89-ї 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в медицині 
та фармації". – Івано-
Франківськ, ІФНМУ, 
2020. С. 108.
6) Янів О.В. Роль 
фізичної терапії та 
ерготерапії у системі 
комплексної 
мультидисциплінарно
ї реабілітації хворих 
на бічний 
аміотрофічний 
склероз (БАС) / Тези 
доповідей 89-ї 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в медицині 
та фармації". – Івано-
Франківськ, ІФНМУ, 
2020. С. 109.
7) Особливості 
дистанційного 
навчання / І.К. 
Чурпій, Н.Р. Голод, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
І.І. Чурпій, Ю.С. 
Куравська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 
68-69.
8) Шляхи формування 
цілей освітньої 
програми «Фізична 
терапія, ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / Н.Р. Голод, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 83.
9) Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Голод 
Н.Р., Чурпій І.К., Янів 
О.В., Тудоси В.Г., 



Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.С. // 
Збірник тез ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
- Тернопіль, ТНМУ, 
2020р. – С. 28-29.
10) Сенсорна 
інтеграція як засіб 
фізичної терапії дітей 
після кохлеарної 
імплантації / В. 
Тудоси, І. Чурпій, О. 
Заставна, Л. 
Войчишин, О. Янів // 
Збірник тез матеріалів 
V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 66-67.
11) Фізична терапія 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
/ Л. Федорівська, І. 
Чурпій, Н. Голод, О. 
Янів, В. Тудоси, Ю. 
Куравська // Збірник 
тез матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 67-69.
12) Реабілітаційні 
засоби профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перетоніт / І. Чурпій, 
Н. Голод, В. Тудоси, О. 
Янів, Ю. Куравська, Л. 
Федорівська, І. Чурпій 
// Збірник тез 
матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 



туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 71-72.
13) Янів О.В. Науково-
доказова база даних у 
практичній 
діяльносто фізичного 
терапевта / О. Янів, І. 
Чурпій, Н. Голод, В. 
Тудоси, Л. 
Федорівська, Ю. 
Куравська // Збірник 
тез матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури, спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві» (27 
листопада 2020р. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 
2020. 85с. – С. 72-74.
8. Стажування, 
підвищення 
кваліфікації:
1) Участь у 
теоретичному курсі 
«Introductory 
Professional Medical 
English Language 
Course», ІФНМУ, НТЦ 
«Іноземні мови для 
професійного 
спілкування», 2019р., 
(сертифікат № 0580-
А) 60 год.
2) Участь у 
теоретичному курсі 
«Pre-Intermediate 
Professional Medical 
English Language 
Course», ІФНМУ, НТЦ 
«Іноземні мови для 
професійного 
спілкування», 2020р., 
(сертифікат № 0664-
А) 58 год.
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
4) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 



Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5) Участь у ІІІ 
Всеукраїнській 
науково – практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації 
на різних рівнях 
надання медичної 
допомоги», 17-18 
жовтня 2019р., м. 
Тернопіль.
6) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(сертифікат № 00122 - 
4 год.).
7) Участь у вебінарі 
«Принципи фізичної 
терапії в неонатології» 
09.05.2020р. 
(сертифікат № 00268 
- 3 год.).
8) Участь у вебінарі 
«Діагностика та 
лікування інсульту 
нетипової етіології» 
20.05.2020р. 2 год.
9) Участь у вебінарі 
«Науково-доказова 
практика як основа 
клінічного мислення 
фізичного терапевта» 
30.05.2020р. 
(сертифікат № 00403 
- 5 год.).
10) Участь у 
практичному тренінгу 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год).
11) Участь в Online 
course «Manual 
physical therapy for 
musculoskeletal neck 
pain», Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней», 
з 30.03. по 21.04.2020 
(18 год).
12) Участь в Online 
course «Manual therapy 
in the rehabilitation of 
the lower back», 
Школа скелетно-
м’язевої реабілітації 
«Орней», з 14.05. по 
04.06.2020. (15 год).
13) Участь в 
практичному курсі 
«Теоретичні та 
практичні навики з 
кінезіотейпування», 
Центр реабілітації 
«Рух без болю», 



28.09.2019р. 
(сертифікат № 0049).
14) Участь у 
навчальному вебінарі 
«Кінезіологічне 
тейпування в 
ортопедії та 
травматології», Innovo 
Academy, 21-
22.05.2020р.
15) Участь у вебінарі 
«Терапія коксартрозу. 
Думка фізичного 
терапія» 27.06.2020р. 
(сертифікат № 00606 
- 3 год.).
16) Участь в ІV 
Всеукраїнському з’їзді 
фахівців із спортивної 
медицини та 
лікувальної 
фізкультури «Сучасні 
досягнення 
спортивної медицини, 
фізичної та 
реабілітаційної 
медицини – 2019», м. 
Дніпро, 11-13 квітня 
2019р.
17) Участь у 
International webinar 
«How to write scholarly 
articles acceptable in 
Scopus indexed 
journals», Danylo 
Halytsky Lviv National 
Medical University, 
Western Scientific 
Center of the National 
Academy of Sciences of 
Ukraine and Ministry of 
Education and Science 
of Ukraine, Shevchenko 
Scientific Society, Lviv, 
Ukraine, 5 credits, 13 
травня 2020р.
18) Участь у 
International webinar 
«Toward indexing 
Ukrainian academic 
journals by Scopus and 
Web of Science», 
Danylo Halytsky Lviv 
National Medical 
University, Western 
Scientific Center of the 
National Academy of 
Sciences of Ukraine and 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine, 
Shevchenko Scientific 
Society, Lviv, Ukraine, 
5 credits, 08 червня 
2020р.
19) Участь у тренінг – 
програмі «Мистецтво 
лікування» 
післядипломний курс 
професійного 
вдосконалення з 
міжнародною участю, 
м. Луцьк, (10 год.), 11 
червня 2002р. 
Сертифікат № 03492.
20) Участь в 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Педагогічні інновації 
та інструменти. 
Техніки для 



особистого та 
психологічного 
розвитку» та пройшла 
курси підвищення 
кваліфікація за 
темою: «Дистанційна 
освіта. Організація та 
супровід» 25-26 
червня 2020р. 
(сертифікат № 
122874759 – 6) - 15 
год.
21) Участь в 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Педагогічні інновації 
та інструменти. 
Техніки для 
особистого та 
психологічного 
розвитку» та пройшла 
курси підвищення 
кваліфікація за 
темою: «Потреби та 
мотиви сучасного 
викладача» 25-26 
червня 2020р. 
(сертифікат № 
122874759 – 7) - 15 год.
22) Участь у навчанні 
в рамках науково-
практичної 
конференції в онлайн 
- режимі 
«Кардіореабілітація 
пацієнта після 
гострого інфаркту 
міокарда з 
коморбідними 
станами: як 
лікувати?» 
24.06.2020р. 
(сертифікат № 0006) 
4 год.
23) Участь у вебінарі 
«Документування 
реабілітаційного 
процесу за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування» 
30.06.2020р. 
(сертифікат № 00000- 
4 год.).
24) Участь у тренінгу 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
25) Сертифікат № 
МКФ-0057 від 
08.07.2020р.
Участь у навчальному 
курсі «Англійська 
мова по методу 
Калана», «Профі-
центр» акредитована 
школа Callan Method в 
Україні з вивчення 
англійської мови. 
Сертифікат № 046557 
про закінчення 4 
рівня (Stage 4 focuses 
mainly on language at 



Level А2 on the CEFR), 
11.09.2019 – 10.11.2020 
рр.
26) Участь у 
educational online 
webinar «COVID-19: 
DIAGNOSIS AND 
COMPLICATIONS», 
organized by Fungal 
Infection Trust (FIT), 2 
credits; 07 липня 
2020р.
27) Участь у курсах 
підвищення 
кваліфікації 
«Особливості 
сучасного освітнього 
середовища. Онлайн 
інструменти та 
ресурси викладача» та 
тренінг за темою 
«Застосування засобів 
Microsoft (Word, Excel) 
для організації та 
контролю знань учнів 
та студентів», 23-24 
липня 2020р., 
сертифікат № 
282873577-0v.
28) Участь у курсах 
підвищення 
кваліфікації 
«Педагогічні інновації 
та інструменти. 
Впровадження нових 
підходів в сучасній 
освіті. Дистанційна 
освіта» та тренінг за 
темою «Емоційний 
інтелект та 
особистісне 
зростання», 23-24 
липня 2020р. 
сертифікат № 
5360074-1v.
29) Участь в оnline 
course «Emergencies in 
rehabilitation practice», 
Українська академія 
реабілітації і здоров’я 
людини, Школа 
м’язево-скелетної 
реабілітації «Орней», 
(10 год.), 04.08-
18.08.2020рр.
30) Участь у 
навчальному вебінарі 
«Фізична терапія та 
принципи реабілітації 
в онкології», 
Physioera, сертифікат 
№ 01144, (3 год.), 05 
вересня 2020р.
31) Участь у 
навчальному вебінарі 
«Особливості підбору 
тестів і шкал в 
нейрореабілітації 
ерготерапевтом та їх 
інтерпретація за 
МКФ», Всеукраїнське 
об’єднання фізичних 
терапевтів, Physioera, 
сертифікат № 01186, 
(3 год.); 16 вересня 
2020р.
32) Участь у тренінг – 
програмі «Мистецтво 
лікування» 
післядипломний курс 
професійного 



вдосконалення з 
міжнародною участю, 
м. Вінниця, (15 год.), 
17-18 вересня 2020р. 
Сертифікат № 03693.
33) Участь у 
educational online 
webinar «COVID-19: 
DIAGNOSIS AND 
COMPLICATIONS», 
organized by Fungal 
Infection Trust (FIT), 2 
credits, 23 вересня 
2020р.
34) Участь у 
безперервному 
професійному 
розвитку 
«Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар «Сучасні 
питання захворювань 
органів дихання – 
шляхи підвищення 
ефективності 
діагностики та 
лікування»», м. 
Харків, сертифікат 
№2884, (4 год.), 24 
вересня 2020р.
35) Участь в оnline 
course «Physical 
therapy of the foot», 
Українська академія 
реабілітації і здоров’я 
людини, Школа 
м’язево-скелетної 
реабілітації «Орней», 
24.09-06.10.2020рр., 
(8 год).
36) Участь у тренінгу 
за темою: 
«Організація 
дистанційного та 
змішаного навчання» 
в рамках 
Всеукраїнської 
наукової онлайн 
конференції «Змішане 
навчання. Від теорії до 
практики», 25-26 
вересня 2020р. 
сертифікат № 
280498659-9v.
37) Участь у 
підвищенні 
кваліфікації в рамках 
«Erasmusdays» на 
тему «Підвищення 
цифрових 
Компетенцій 
громадян», м. Харків, 
(2 год.), 16 жовтня 
2020р.
38) Участь у навчанні 
за інтенсивною 
програмою 
теоретичних та 
практичних занять 
«Кінезіотейпінг у 
реабілітації та 
спортивній медицині» 
на базі Центру 
відновної медицини і 
реабілітації 
«Аравмед», м. Івано-
Франківськ, (16 год.), 
17-18 жовтня 2020р.
39) Участь у осінніх 
школах в рамках 
програми 



Європейського Союзу 
Еразмус+Capacity-
Building projects in the 
field of Higher 
Education проекту 
«Innovative 
Rehabilitation 
Education - 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine», 
м. Тернопіль, 2 
кредити, 14-18 жовтня 
2020р.
40) Участь у 
підвищенні 
кваліфікації науково - 
педагогічних 
працівників закладів 
медичної освіти на 
тему «Інноваційні 
технології навчання у 
закладі вищої освіти» 
на базі Центру 
інноваційних освітніх 
технологій «PNU 
EcoSystem» ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
м. Івано-Франківськ. 
Сертифікат №126 
(відповідно до наказу 
№598 від 21.10.20р.), 
21-28 жовтня 2020р., 
(60 год.).
41) Участь у ІV 
Всеукраїнській 
науково – практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації», 
17-18 вересня 2020р., 
м. Тернопіль.
42) Участь у науково-
методичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу», 
18 вересня 2020р., 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, (6 год).
43) Участь у круглому 
столі «Практика 
фізичної терапії 
пацієнтів із Covid – 
19», Physioera, 30 
листопада 2020р., 
сертифікат № 01466, 
(3 год).
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2018 р.
Відповідальний 
секретар фахового 
науково-практичного 
журналу «Art of 
Medicine» у галузі 
охорони здоров`я (в 



тому числі за 
спеціальністю 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапії») з 2019р.

36662 Гуцуляк 
Віталій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 033666, 

виданий 
25.02.2016, 

Атестат 
доцента AД 

001253, 
виданий 

23.10.2018

11 Спортивна 
медицина в т. 
ч. спортивна 
травматологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 12, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, 2005р, лікар 
травматолог-ортопед, 
сертифікат спеціаліста 
№ 1717;
Атестаційна комісія 
МОЗ України, лікар 
травматолог-ортопед, 
вища кваліфікаційна 
категорія, сертифікат 
№ 2958, дійсна до 
2022р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук
Державна установа 
"Інститут 
травматології та 
ортопедії НАМН 
України", кандидат 
медичних наук, 
14.01.21 – 
травматологія-
ортопедія, диплом 
кандидата медичних 
наук ДК № 033666, 
2016р.
3. Вчене звання 
доцента
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет", 2018р., 
атестат доцента АД № 
001253, присвоєно 
вчене звання доцента 
кафедри травматології 
та ортопедії.
4. Наявні публікації:
1) Hutsuliak V.І., 
Borodaykevich R.D., 
Hutsuliak А.І., 
Kovalyshyn T.M.  
Development and 
application features of 
3-D atlas of 
transosseous elements 
positions for pre-
surgery planning of the 
shin bones 
osteosynthesis. Novosti 
Khirurgii. 2019 Jul-
Aug; Vol 27 (4): 428-
434. doi: 
10.18484/2305-
0047.2019.4.428 
(Scopus).
2) Гуцуляк В. І. Аналіз 
напружено-
деформованого стану 
при переломах кісток 
гомілки в умовах 
зовнішньої фіксації з 
застосуванням 
апаратів з різним  
просторовим 
орієнтуванням опор / 
В. І. Гуцуляк // 



Клінічна хірургія. —  
2014. —  № 9 (862). —  
С. 65 — 67. 
3) Гуцуляк В. І. 
Експериментальне 
обґрунтування 
особливостей 
конструкції 
універсального 
апарата для 
черезкісткового 
остеосинтезу на основі 
тривимірного 
моделювання / В. І. 
Гуцуляк // Клінічна 
хірургія. —  2014. —  
№ 7 (860). —  С. 56 — 
59.
4) Гуцуляк В. І. 
Експериментальне 
обгрунтування 
функціональних 
можливостей 
репозиційного 
апарата оригінальної 
конструкції / В. І. 
Гуцуляк // Клінічна 
хірургія. —  2017. — № 
5 (901).—  С. 67 — 69. 
5) Гуцуляк В. І.  
Імітаційно-
комп’ютерне 
моделювання 
біомеханічних систем 
для дослідження 
функціональних 
можливостей апаратів 
зовнішньої фіксації / 
В. І. Гуцуляк // 
Клінічна хірургія. —  
2017. —  № 10 (906). —  
С. 58 — 61. 
6) Ничитайло М.Ю. 
Принципи 
формування 
гепатикоєюноанастом
озів методом ВЧ-
електрозварювання 
м’яких тканин в 
клінічній практиці / 
М.Ю. Ничитайло, А.І. 
Гуцуляк, І.І. Булик, 
В.І. Гуцуляк // 
Клінічна хірургія. — 
2017. — № 2 (898).  —  
С. 55 — 59. 
7) Гуцуляк В. І. 
Біомеханічне 
обгрунтування 
клінічного 
застосування 
універсального 
апарата з адаптацією 
форми опор до 
анатомічної 
конфігурації сегмента 
кінцівки / В. І. 
Гуцуляк, В. С. Сулима, 
І. В. Шібель // Травма. 
—  2014. — Т. 15, № 6. 
—  С. 65 — 71.
8) Гуцуляк В. І. 
Порівняльний аналіз 
геометричних 
параметрів 
тривимірних моделей 
систем «гомілка – 
апарат зовнішньої 
фіксації» з різною 
просторовою 
орієнтацією опор / В. 



І. Гуцуляк, В. С. 
Сулима // Травма. —  
2014. - Т. 15, № 3. - С. 
18 - 22.
9) Гуцуляк В. І. 
Тривимірне 
моделювання 
біомеханічних систем 
«гомілка – апарат 
зовнішньої фіксації» / 
В. І. Гуцуляк, В. С. 
Сулима, І. В. Шібель / 
Літопис травматології 
та ортопедії. — 2014. —  
№ 1 — 2 (29 — 30). — 
С. 238.
10) Сулима В. С. 
Порівняльна оцінка 
ефективності 
лікування хворих з 
переломами кісток 
гомілки з 
використанням 
апаратів зовнішньої 
фіксації з різними 
типами опор / В. С. 
Сулима, В. І. Гуцуляк, 
І. В. Шібель // 
Проблеми остеології. 
—  2014. — Т. 17, № 3. 
—  С. 55 — 60.
11) Гуцуляк В. І. 
Лікування хворих з 
переломами кісток 
гомілки з 
використанням 
універсального 
апарата з можливістю 
адаптації форми опор 
до анатомічної 
конфігурації сегмента 
/ В. І. Гуцуляк // 
Буковинський 
медичний вісник. — 
2015. — Т. 19, № 1. — 
С. 53 — 59.
12) Гуцуляк В. І. 
Сучасні інноваційні 
технології 3-D 
моделювання та 
шляхи оптимізації 
навчання лікарів 
інтернів основам 
черезкісткового 
остеосинтезу / В. І. 
Гуцуляк, Р. Д 
Бородайкевич, А. І. 
Гуцуляк // 
Буковинський 
медичний вісник. — 
2017. — Т. 21, № 1 (81). 
— С. 239 — 241.
13) Гуцуляк В. І. 
Особливості 
технології 
застосування 
комп’ютерних 
імітаційних моделей 
для навчання 
ортопедів-
травматологів 
передопераційному 
плануванню 
черезкісткового 
остеосинтезу / В. І. 
Гуцуляк // Проблеми 
остеології. — 2017. — 
Т. 20,  № 1. — С. 44 — 
47.
5. Авторські свідоцтва 
(патенти):



1) Патент України на 
винахід № 82992 С2. 
Спосіб блокування 
інтрамедулярного 
фіксатора / Гуцуляк В. 
І.; Заяв. № 
20040907468; Заяв. 
19.09.2004; Опубл. 
10.06.2008. Бюлетень 
№ 11, 2008р.
2) Пат. України на 
винахід № 87072 
Україна, МПК А61В 
17/56. Апарат 
Гуцуляка В.І. для 
корекції деформацій 
кісток та суглобів  / 
Гуцуляк В. І.; а 2008 
04780; Заяв. 
14.04.2008; Опубл. 
10.06.2009. Бюл. №11.
3) Пат. на винахід № 
99872 Україна, МПК 
А61В 17/58. 
Універсальний апарат 
для черезкісткового 
остеосинтезу / 
Гуцуляк В. І. ; заявник 
і патентовласник 
Гуцуляк В. І. —  № 
а201101932 ; заяв. 
18.02.2011 ; опубл. 
10.10.2012, Бюл. № 19.
4) Пат. на корисну 
модель 94264 Україна, 
МПК А61В 17/56; 
Корекційний вузол 
для апарата 
зовнішньої фіксації; 
№ u201404218; заяв. 
18.04.2014 ; опубл. 
10.11.2014, бюл. № 21. 
Бородайкевич Р.Д., 
Гуцуляк В.І.
5) Пат. на винахід № 
115105 МПК A61B 
17/56 (2006.01), A61B 
17/66. Апарат 
Гуцуляка В.І. для 
репозиції і фіксації 
відламків кісток – а 
2016 05268; Заяв. 
16.05.2016; Опубл. 
11.09.2017, бюл. № 
17/2017.
6) Пат. на винахід № 
116937 МПК A61B 
17/60. Спицефіксатор-
натягувач для апарата 
зовнішньої фіксації / 
Гуцуляк В.І., 
Бородайкевич Р.Д. – а 
2016 08830; Заяв. 
15.08.2016; Опубл. 
25.05.2018, бюл. № 
10/2018.
Переможець 
всеукраїнського 
конкурсу "Винахід 
року" в 2014 р. за 
патент 
"Універсальний 
апарат для 
черезкісткового 
остеосинтезу"
6. Підвищення 
кваліфікації
ХМАПО, посвідчення, 
« ТУ. Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2018р.



Сертифікат відповідно 
до 
Загальноєвропейської 
рекомендації з мовної 
освіти рівня В2 з 
англійської мови 
Сертифікат 
Examination and 
Education Centre, 
Certificate in English, 
CEFR B2 Level, 
«Сertificate of 
attainment in modern 
languages», 
реєстраційний номер 
№000709008.
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Асоціації 
травматологів-
ортопедів Івано-
Франківської області.

376912 Тудоси 
Василина 
Георгіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
6.010203 
здоров’я 
людини, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія

1 Переддипломн
а практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» диплом 
магістра з відзнакою 
М19 №142916 за 
спеціальністю
«Фізична терапія, 
ерготерапія»2019р.
2. Навчання в 
аспірантурі: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2020-по даний час. 
Спеціальність 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.
4. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Тудоси В.Г. 
Особливості 
застосування засобів 
фізичної терапії при 
хворобі паркінсона/ 
Тудоси В.Г., // Art of 
Medicine. - 2019. - № 
1(13) - С. 202 – 207. 
(Scientific and practical 
journal), DOI: 



10.21802/artm.2020.1.1
3.201.
2) Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 
Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).
5. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Янів О.В. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / Н.Р. Голод, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 83.
2) Голод Н.Р. 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. // 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
3) Голод Н.Р.  Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська // 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 



університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
4) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання / Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, І.К. Чурпій. 
Ю.С. Куравська 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.68-69.
5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6) Тудоси В.Г. 
Сенсорна інтеграція 
як елемент фізичної 
терапії дітей після 
кохлеарної 
імплантації // І.К. 
Чурпій, В.Г. Тудоси, 
О.М. Заставна, Л.І. 
Войчишин. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
7) Федорівська Л.П. 
Фізична терапія дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
// І.К. Чурпій, 
Н.Р.Голод, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 



культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
8. Наявність науково-
професійних 
стажувань 
1) Науково-
професійне 
міжнародне 



стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
2) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) Тернопіль, 
7-8 липня 2020р. 
«Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
3) Сертифікат № 
МКФ-0056 від 
08.07.2020р.
Навчання «М’які 
техніки мануальної 
терапії. Мануальна 
релаксація м’язів» 
5.03-12.04.2018р. (48 
годин). Центр 
відновної медицини і 
реабілітації 
сертифікат № 
МРМ01018.
4) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год.) .
5) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(4 год) .
6) Участь у вебінарі 
«Остеохондроз. Грижі 
і протрузії». 
International Fitness 
School 16.05.2020р.
7) Участь у вебінарі 
«Рання респіраторна 
фізична терапія у 
новонароджених» 
30.04.2020р. (4 год). 
Сертифікат № 00249.
8) Навчання 
«Кінезіотейпінг у 
реабілітації та 
спортивній медицині» 
17.10-18.10.2020р. (16 
годин). Центр 
відновної медицини і 
реабілітації 
сертифікат № 
КТ02120
9) Участь в 
конференції 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Перспективи 



розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
17-18 вересня 
2020року.
10) Участь в тренінгу 
«Організація 
реабілітаційного 
супроводу після 
кохлеарної 
імплантації». 
Міжнародна академія 
реабілітації MED-EL. 
2019 року.
11) Участь в 
спеціалізованому 
семінарі «Техніки і 
методики 
логопедичного 
масжу» Одеса 24-25 
серпня 2019року.
серпня 2019року.
12)Участь у тренінгу 
«Нейрореабілітація в 
педіатрії, сучасні 
концепції фізичної 
терапії в педіатрії: 
«Типовий розвиток 
дитини» Український 
католицький 
університет, м. Львів 
29.01-30.01.2021р.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2020 р.
10. Фізичний терапевт 
оздоровчо

377424 Макогін 
Андрій 
Петрович

Викладач, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
6.010203 
здоров’я 
людини, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія

1 Переддипломн
а практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
-

1. Диплом про вищу 
освіту:
ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника" 
диплом магістра, 
спеціальність 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
професійна 
кваліфікація 
"професіонал із 
фізичної терапії, 
ерготерапії", 2018р. 
М18 № 123770.
3. Стажування: 
Проходить 
стажування у 
приватному 
медичному закладі 
RL-CORPUS sro 
Olomous, Чеська 
Республіка. Тематика 
стажування: 
застосування Методу 
Войти при рухових 
розладах. 2018- 2021 
рр.
4. Фізичний терапевт 



дитячої міської 
лікарні ІФМР

377425 Фіцич 
Мар`яна 
Василівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010202 
Фiзична 

реабiлiтацiя

10 Переддипломн
а практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
15, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Львівський 
державний 
університет фізичної 
культури, 2011р; 
Спеціальність 
«Фізична 
реабілітація», диплом 
магістра фізичної 
реабілітації, 
викладача вищого 
навчального закладу, 
ВК №  40008222.
2. Публікації:
1) Фіцич М.В. 
Особливості 
логопедичного 
масажу у дітей з 
особливими 
потребами / 
М.В.Фіцич, І.К.Чурпій 
/ «Art of medicine» 
Науково-практичний 
журнал.- 2018. - 
№2(6). – с.98-101.
2) Фіцич М.В. Фізична 
реабілітація при 
парезах / М.В.Фіцич, 
І.К.Чурпій / «Art of 
medicine» Науково-
практичний журнал.- 
2018. - №3(7). – с.199-
202.
3) Фіцич М.В. Фізична 
реабілітація при 
гіперактивності у 
дітей різного вікового 
періоду / М.В.Фіцич, 
І.К.Чурпій / «Art of 
medicine» Науково-
практичний журнал.- 
2019. - №1(9). – с.168-
172.
3. Підвищення 
кваліфікації:
Застосування бобат-
терапії в фізичній 
реабілітації дятей та 
дорослих з руховими 
порушеннями 26-
27.10.2019р. 
Сертифікат № 
271019/2
5. Директор 
реабілітаційно-
профілактичного 
центру "Крок за 
кроком".
6. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю: 
Членкиня 
Українського 
товариства фізичної 
та реабілітаційної 
медицини.

33445 Мельник-
Шеремета 
Ольга 
Петрівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 

6 Клінічна 
практика при 
порушенні 
діяльності 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 5, 6, 17.



навчальний 
заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 049040, 

виданий 
23.10.2018

органів і 
систем, в тому 
числі:
опорно-
рухового 
апарату; 
серцево-
судинної 
системи; 
нервової 
системи; 
дихальної 
системи 

1. Диплом про вищу 
освіту:
ІФДМУ, 2012 р., 
диплом ВА 
№43590793
Сертифікат лікаря-
спеціаліста №48 від 
31.01.2014
Вища атестаційна 
комісія МОЗ України, 
лікар-фтизіатр, вища 
кваліфікаційна 
категорія, сертифікат 
№1996, від 05.03.2019 
р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
Кандидат медичних 
наук, 14.01.16 - 
фтизіатрія
Диплом ДК № 
049040 від 
23.10.2018р.
3. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Функціональні 
особливості дихальної 
системи хворих на 
інфільтративний 
туберкульоз, 
поєднаний з 
хронічним бронхітом, 
у процесі лікування / 
Островський М.М.. 
Стовбан М.П., 
Мельник О.П. // 
Методичні 
рекомендації 
(41.16/84.16) з грифом 
МОЗ України. Укр. 
Центр наукової 
методичної 
інформації та 
патентно-ліцензійної 
роботи. - Киів.- 2016. – 
18 с.
4. Наявні публікації:
1) Клінічний випадок 
специфічного 
генералізованого 
лімфаденіту, 
ускладненого 
міліарним 
туберкульозом легень. 
Заячук ВМ, Грицюк 
НО, Макойда ІЯ, 
Мельник-Шеремета 
ОП та інші (2019) 
Туберкульоз, легеневі 
хвороби, ВІЛ-інфекція 
3(38):42-49.
2) Структура випадків 
побічних реакцій у 
хворих з 
хіміорезистентними 
формами 
туберкульозу. Баблюк 
ЛА, Островський ММ, 
Стовбан МП, Зубан 
АБ, Макойда ІЯ., 
Молодовець О.Б., 
Мельник-Шеремета 
О.П./ Український 
пульмонологічний 
журнал 1:14.
3) Стабільна ішемічна 
хвороба серця у 
хворих на туберкульоз 
легень, поєднаний із 



хронічним 
обструктивним 
захворюванням 
легень: деякі 
особливості клініки та 
функціонального 
стану міокарду./ 
Молодовець  О.Б., 
Островський  М.М., 
Баблюк  Л.А., 
Макойда  І.Я.,  
Мельник-Шеремета 
О.П./ Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. - №3– 
С. 76.
4) Вплив 
глюкозамінілмураміл
пентапептиду на 
функціональні 
особливості дихальної 
системи та динаміку 
ІЛ-6 у хворих на 
інфільтративний 
туберкульоз, 
поєднаний із 
хронічним бронхітом 
Островський 
М.М./Галицький 
лікарський вісник. – 
2017. – Т. 24. - №3. – 
С. 17-21.
5) Влияние 
глюкозаминилмурами
лпентапептида на 
патогенетические 
звенья процессов 
неоколлагенеза и 
воспаления 
бронхиального дерева 
при 
инфильтративном 
туберкулезе легких на 
фоне хронического 
бронхита. 
Островський 
М.М./Вестник 
Витебского 
государственного 
медицинского 
университета – 2017. – 
Т. 16. - №2. – С. 91 – 
96.
6) Перспективи 
використання 
імуномодулятора 
мурамілпептидного 
ряду у хворих на 
інфільтративний 
туберкульоз у 
поєднанні з 
хронічним бронхітом 
(огляд літератури) 
Островський 
М.М./Буковинський 
медичний вісник. - 
2015. - №4. - С. 220-
223. 
7) Clinical-laboratory 
peculiarities of the 
course of infiltrative 
tuberculosis combined 
with chronic bronchitis 
in complex treatment 
using 
glucosaminylmuramylp
entapeptide. 
Островський 
М.М./The Pharma 
Innovation— Journal. – 
2015. - Vol.4, No. -10. - 



P. 101-102.
5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
Участь у програмі 
Європейського Союзу 
Еразмус+ Capacity-
Building projects in the 
field of Higher 
Education проекту 
Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine.
6. Підвищення 
кваліфікації:
ІФНМУ 04.09-
03.10.2018 
посвідчення № 31 - 
ПАЦ "Фтизіатрія";
МОЗ України 
посвідчення №1996 
від 05.03.2019 - 
присвоєння другої 
категорії по 
спеціальності 
"Фтизіатрія"
7. Стажування:
Тренінг: 
використання 
Міжнародної 
класифікації 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності та 
здоров'я 7-8 липня 
2020 рік м. Тернопіль, 
Україна в обсязі 16 
годин.

82056 Баблюк 
Людмила 
Антонівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Тернопільськи
й 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
073 

Менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061528, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037204, 
виданий 

17.01.2014

12 Клінічна 
практика при 
порушенні 
діяльності 
органів і 
систем, в тому 
числі:
опорно-
рухового 
апарату; 
серцево-
судинної 
системи; 
нервової 
системи; 
дихальної 
системи 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 5, 10, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
ІФДМА, 2004 р., 
диплом з відзнакою 
ВА № 25336673
Спеціалізація 
«Фтизіатрія» 
сертифікат №1 від 
07.02.18 №131-д
Магістр медицини з 
фаху «Терапія»
Диплом з відзнакою 
ВА № 28203123 від 
01.07.2005р. 
Магістр за 
спеціальністю 
«Менеджмент 
закладів охорони 
здоров'я», диплом 
М18№145020 від 
29.12.2018
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
14.01.36 -
гастроентерологія
Диплом ДК № 061528 
від 6.10.2010р.
3. Вчене звання 
доцента:
Атестаційна колегія 
МОН України, 
17.02.2014р., атестат 
доцента 12 ДЦ № 
037204
4. Наявність наукових 



публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
Ostrovskyy M, Тodoriko 
L, Varunkiv O, Makoida 
I, Korzh H, Kulynych-
Miskiv M, Babliuk L, 
Molodovets O. Modern 
Viev on the Problem of  
Bronchial Asthma 
comorbidity. American 
Jornal of Internal 
Medicine.2020; 
Volume-8 Issue-2:51-
56.
5. Наявні публікації:
1) Виявлення 
інфікованості 
туберкульозом серед 
дитячого населення 
Івано-Франківської 
області / Баблюк Л.А., 
Островський М.М., 
Макойда І.Я., 
Молодовець  О.Б., 
Мельник-Шеремета 
О.П. / Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. - №3. 
– с. 35-36.
2) Аналіз охоплення 
флюорографічним 
обстеженням 
населення на предмет 
туберкульозу в Івано-
Франківській області. 
/ Баблюк Л.А., 
Островський М.М., 
Макойда І.Я., 
Молодовець  О.Б., 
Мельник-Шеремета 
О.П. / Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. - №3. 
– С. 36.
3) Перспектива 
застосування 
антагоністів кальцію 
при гіпертонічній 
хворобі у хворих на 
туберкульоз легень у 
поєднанні з 
бронхообструктивним 
синдромом./ 
Молодовець  О.Б., 
Островський М.М., 
Баблюк Л.А., Макойда  
І.Я., Манів Л.Я. / 
Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. - №3. 
- С. 75
4) Стабільна ішемічна 
хвороба серця у 
хворих на туберкульоз 
легень, поєднаний із 
хронічним 
обструктивним 
захворюванням 
легень: деякі 
особливості клініки та 
функціонального 
стану міокарду / 
Молодовець О.Б., 
Островський М.М., 
Баблюк Л.А., Макойда 
І.Я., Мельник-



Шеремета О.П. / 
Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. - №3– 
С. 76
5) Шляхи подолання 
проблеми 
поліморбідних станів 
у пацієнтів з 
туберкульозом. / 
Макойда І.Я., 
Островський М.М., 
Баблюк Л.А., 
Молодовець О.Б./ 
Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2018. - №3– 
С. 81-82.
6) Клінічний випадок 
специфічного 
генералізованого 
лімфаденіту, 
ускладненого 
міліарним 
туберкульозом 
легень.// Баблюк  ЛА, 
Заячук ВМ, Макойда  
ІЯ, Молодовець  ОБ, 
Мельник-Шеремета 
ОП. //Туберкульоз, 
легеневі хвороби, ВІЛ-
інфекція.2019;№3:42-
51.
7) Баблюк Л.А. 
Структура випадків 
побічних реакцій у 
хворих з 
хіміорезистентними 
формами 
туберкульозу.// Л.А. 
Баблюк, М.М. 
Островський, М.П. 
Стовбан, 14.Н.Є. 
Довганюк, А.Б. 
Зубань, І.Я. Макойда, 
О.Б. Молодовець, О.П. 
Мельник-Шеремета/ 
Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2019. - №1– 
С.14.
8) Островська К.М. 
Потенційні шляхи 
попередження 
зростання 
резистентного 
туберкульозу серед 
вперше виявлених 
хворих // К.М. 
Островська, І.Я. 
Макойда, М.М. 
Островський, Л.А. 
Баблюк, О.Б. 
Молодовець, А.Б. 
Зубань/ Український 
пульмонологічний 
журнал. – 2019. - №1– 
С. 62.
9) Баблюк Л.А. 
Взаємозалежність 
результатів 
імунологічних тестів 
та внутрішньошкірної 
проби з 
використанням 
туберкуліну / Л.А. 
Баблюк, М.М. 
Островський, 
І.Я.Макойда, О.Б. 
Молодовець /  
Туберкульоз, легеневі 



хвороби, ВІЛ-
інфекція. – 2019. - 
№3(38) – с. 74.
10) Макойда І.Я. Нові 
підходи та моделі 
лікування 
туберкульозу у світлі 
реформ / І.Я. 
Макойда, М.М. 
Островський, Л.А. 
Баблюк, О.Б. 
Молодовець, А.Б. 
Зубань /  Туберкульоз, 
легеневі хвороби, ВІЛ-
інфекція. – 2019. - 
№3(38) – с. 78
11) Островський ММ, 
Баблюк ЛА, Макойда 
ІЯ, Молодовець ОБ, 
Зубань АБ, Шевчук УІ. 
Особливості 
мікроелементного 
гомеостазу у пацієнтів 
з хіміорезистентним 
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навчальних закладах. 
/ Н. М. Зінченко // 
Молода спортивна 
наука України: зб. 
Наук. Праць з галузі 
фізичного виховання і 
спорту. Вип.20: у 4-х 
т. – Л. : ЛДУФК, 2016. 
– Кн. 1. – Т. 1, 2. – 366 
с.
3) Зінченко Н. М 
Динаміка 
захворювань студентів 
у вищому 
навчальному закладі 
під час навчального 
року. / Н. М. Зінченко 
// Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка / 
Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. 
Носко М.О. – Чернігів 
: ЧНПУ, 2017. (Серія: 
Педагогічні науки. 
Фізичне виховання та 



спорт).
4) Зінченко Н. М 
Вплив занять за 
системою пілатес на 
фізичний розвиток 
жінок зрілого віку/ Н. 
М. Зінченко // Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка [Текст] 
Вип. 147. Т. ІI / 
Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. 
Носко М.О. – 
Чернігів: ЧНПУ, 2017. 
– С.53-55 (Серія: 
Педагогічні науки. 
Фізичне виховання та 
спорт).
5) Зінченко Н.М. 
Вплив фізкультурних 
пауз у навчальний час 
на психофізичний 
стан студентів-
медиків 1 курсу. / 
Лисак І., Зінченко Н., 
Кулібаба С. // Фізична 
культура, спорт та 
здоров’я нації: 
збірник наукових 
праць. – Вип. 7(26). – 
Вінниця: ТОВ 
«Планер», 2019. 297 с 
7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки 
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 
Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 



I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
5) Масаж. / Н.Р. 
Голод, В.П. Левко, 
Н.М. Зінченко, В.В. 
Кушніренко // 
Навчально-
методичний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2018. – 136с.
8. Науково-практичне 
міжнародне 
стажування:
1) «Реабілітація 
хворих після інсульту 
та черепно-мозкової 
травми гострої фази». 
Польща- Україна 
(Івано-Франківськ) 18 
год, «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» 09-
10.07.2016р.;
2) Закінчила базовий 
курс (100 год) 
концепції PNF 
інструктор Даміан 
Каптурски, (Польща 
м. Варшава,)  17-
21.11.2016 р., та 6-
10.02.2017р.
3) Навчальний 
тренінг (16 год) 
«Клінічні інструменти 
оцінки стану пацієнтів 
з неврологічними 
порушеннями» з 
Українсько-польський 
центр реабілітації 
Вотум, м. Львів 02- 
03.12.2017 р.;
4) Навчальний 
тренінг (16 год) 
«Медична і 
психологічна 
реабілітація»; Східна 
Таллінська 
центральна лікарня. 
25-26.04.2017;
5) Участь у  навчанні 
«Сколіоз. Практичний 
підхід» (16 год)  
експерт-викладач 
АПФ і Polestar Pilates 
Волкова Е.,(м. 



Москва) 2017р.;
6) Сертифікат 
навчання Polestar 
Pilates (72 год) 
GATEWAYMAT 1,  
MAT 2, MAT 3 (викл. 
Лукіна С., Чесаліна Т., 
м. Москва) 2017р.;
7) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології. 22-
23.03.2018р.;
8) Пройшла (50год) 
кваліфікаційний курс 
концепції PNF  
(інструктор Бенедікт 
Бомер, Німеччина); 2-
6.05.2018 р.;
9) Участь у навчанні 
(18 год) «Фізична 
терапія у воді дітей та 
дорослих з різними 
неврологічними та 
ортопедичними 
розладами, заснована 
на концепціях, що 
використовуються у 
світі» (викладач 
П.Адамкевіч, Польща) 
м.Львів 13-
14.10.2018р.;
10) Науково-
педагогічне 
міжнародне 
стажування (120 год) 
«Uczciwosc 
akademicka». Вища 
духовна семінарія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського. 
Варшава (Польща). 1-
12.10.2018р.;
11) Участь у навчанні 
(14 год) «Створення 
медичної 
документації у 
фізичній терапії на 
основі Міжнародної 
Класифікації 
Функціонування; 
Львів, Центр медичної 
освіти, PCRF VOTUM 
(викл. Ernest 
Wisniewski);  10-
11.11.2018р.;
12) Науково-
практичне 
міжнародне 
стажування (120 год) 
«Scientific research in 
the didactic process»; 
Opole Medical 
School.16-
20.09.2019р.;
13) Відвідування 
семінару (16 год) «The 
Polestar Experience» 
Інструктор Brend 
Anderson 
(Великобританія) 
Elena Volkova (Росія, 
Москва) м. Київ. 21-
22.09.2019 р.;
14) Участь у навчанні 



(16 год) «Podology…
more than foot. 
Computer diagnostics 
of foot and design 
individual insoles»; 
PODOLOGIA.PL 03-
04.12.2019р.;
15) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування (40 год). 
Університет  
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна, 25 - 
29.11.2019р. ;
16) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
17) Онлайн-курс (3 
год) «Дисфункція 
передньої частини 
стопи оперативні: 
втручання та фізична 
терапія.» Простір 
фізичної терапії 
«Phisioera». 
23.04.2020р
Онлайн-курс (12год) « 
Biomechanics and 
functional anatomy in 
manual therapy» 
Школа скелетно - 
м’язевої реабілітації 
«Орней»; 23.04 – 
07.05.2020 р.;
18) Онлайн-курс (5 
год) «Науково-
доказова практика, як 
основа клінічного 
мислення фізичного 
терапевта» Простір 
фізичної терапії 
«Phisioera». 
30.04.2020р.;
19) Участь у семінарі 
(24 год). «Мануальне 
м’язове тестування». 
Прикладна 
кінезіологічна 
асоціація. Лектор Іван 
Митрик. 29-
31.05.2020р.;
20) Майстер класс (15 
год) «Анатомические 
поезда и групповые 
тренировки » 
Кишинев. 4.07.2020р.;
21) Онлайн-курс (5 
год) «Фізична терапія 
та принципи 
реабілітації в 
онкології»; Простір 
фізичної терапії 
«Phisioera» 5.09.2020 ;
22) Онлайн-курс ( 3 
год)  «Нетипові 



форми 
сколіозу.Частина 1. 
Нейрофіброматоз»; 
Простір фізичної 
терапії «Phisioera». 
10.10.2020 р.;
23) Онлайн-курс ( 25 
год) «Сустав за 
суставом»; PRO 
Fitness Education, 
Кишинев.15.09-
19.10.2020;
24) Онлайн - курс 
Prometheus «Нова 
фізична культура» (30 
год / 1 кредит ЄКТС). 
Parimatch Foundation. 
14.11.2020 р.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2018 р.
Всеукраїнське 
об’єднання фізичних 
терапевтів (ВОФТ) з 
2018р.

29732 Кузь Уляна 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа

9 Клінічна 
практика при 
порушенні 
діяльності 
органів і 
систем, в тому 
числі:
опорно-
рухового 
апарату; 
серцево-
судинної 
системи; 
нервової 
системи; 
дихальної 
системи 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
ДВНЗ "Івано-
Франківський 
державний медичний 
університет" МОЗ 
України в 2010 р. 
лікар ортопед-
травматолог 
сертифікат спеціаліста 
№4126 від 30.06.2010,  
Вища атестаційна 
комісія МОЗ України, 
лікар ортопед-
травматолог, друга 
кваліфікаційна 
категорія, сертифікат 
№ 4059, дійсна до 
2020р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет" , 
кандидат медичних 
наук; 14.03.09 – 
гістологія, цитологія, 
ембріологія;, диплом 
ДК 054767 від 16 
грудня 2019 року.
3. Наявні публікації:
1) Кузь УВ. Динаміка 
активації 
інтерлейкіну-8 при 
множинній скелетній 
травмі із 
застосуванням 
інтрамедулярного 
остеосинтезу в 
експерименті. Боль. 



Суставы. 
Позвоночник. 2016;3 
(23): 22-27.
2) Заяць ЛМ, Кузь УВ. 
Електронно-
мікроскопічні зміни 
альвеолярного 
епітелію легень при 
множинній скелетній 
травмі Вісник 
морфології. 2017; 1 
(23): 195-198.
3) Заяць ЛМ, Кузь УВ. 
Електронномікроскопі
чні зміни 
альвеолярного 
епітелію легень при 
множинній скелетній 
травмі.  Вісник 
морфології. 2017; 1 
(23): 11-14.
4) Zaiats LM, Kuz UV, 
Zukow W. Correction of 
the ultrastructural 
changes of the 
respiratory department 
of the lungs by 
phosphatidylcholine 
liposomes due to 
multiple skeletal 
trauma with 
osteosynthesis in the 
experimental study. 
Journal of Education, 
Health and Sport. 2018; 
8(8): 293-301. 
5) Zaiats LM, Kuz UV. 
Pathomorphological 
changes of respiratory 
department of lungs 
due to multiple skeletal 
trauma with the use of 
intramedullary 
osteosynthesis in the 
experiment. Word of 
Medicine and Biology. 
2018; 4(66): 160-164.
4 Стажування:
Науково-професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Підвищення 
кваліфікації
ХМАПО, посвідчення 
№ ИВ – І № ВА# 
34953002, «ТУ. 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2019р.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня Асоціації 
ортопедів-
травматологів Івано-
Франківської області.



377424 Макогін 
Андрій 
Петрович

Викладач, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
6.010203 
здоров’я 
людини, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія

1 Клінічна 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії, в 
тому числі:
загальна 
ознайомча 
практики за 
профілем 
майбутньої 
професії;
виробнича 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
-

1. Диплом про вищу 
освіту:
ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника" 
диплом магістра, 
спеціальність 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
професійна 
кваліфікація 
"професіонал із 
фізичної терапії, 
ерготерапії", 2018р. 
М18 № 123770.
3. Стажування: 
Проходить 
стажування у 
приватному 
медичному закладі 
RL-CORPUS sro 
Olomous, Чеська 
Республіка. Тематика 
стажування: 
застосування Методу 
Войти при рухових 
розладах. 2018- 2021 
рр.
4. Фізичний терапевт 
дитячої міської 
лікарні ІФМР.

377425 Фіцич 
Мар`яна 
Василівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010202 
Фiзична 

реабiлiтацiя

10 Клінічна 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії, в 
тому числі:
загальна 
ознайомча 
практики за 
профілем 
майбутньої 
професії;
виробнича 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
15, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Львівський 
державний 
університет фізичної 
культури, 2011р; 
Спеціальність 
«Фізична 
реабілітація», диплом 
магістра фізичної 
реабілітації, 
викладача вищого 
навчального закладу, 
ВК №  40008222.
2. Публікації:
1) Фіцич М.В. 
Особливості 
логопедичного 
масажу у дітей з 
особливими 
потребами / 
М.В.Фіцич, І.К.Чурпій 
/ «Art of medicine» 
Науково-практичний 
журнал.- 2018. - 
№2(6). – с.98-101.
2) Фіцич М.В. Фізична 
реабілітація при 
парезах / М.В.Фіцич, 
І.К.Чурпій / «Art of 
medicine» Науково-
практичний журнал.- 
2018. - №3(7). – с.199-
202.
3) Фіцич М.В. Фізична 
реабілітація при 
гіперактивності у 



дітей різного вікового 
періоду / М.В.Фіцич, 
І.К.Чурпій / «Art of 
medicine» Науково-
практичний журнал.- 
2019. - №1(9). – с.168-
172.
3. Підвищення 
кваліфікації:
Застосування бобат-
терапії в фізичній 
реабілітації дятей та 
дорослих з руховими 
порушеннями 26-
27.10.2019р. 
Сертифікат № 
271019/2
5. Директор 
реабілітаційно-
профілактичного 
центру "Крок за 
кроком".
6. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю: 
Членкиня 
Українського 
товариства фізичної 
та реабілітаційної 
медицини.

303947 Гриневич 
Роман 
Йосипович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

14 Клінічна 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії, в 
тому числі:
загальна 
ознайомча 
практики за 
профілем 
майбутньої 
професії;
виробнича 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківський 
медичний інститут, 
1989, диплом 
спеціаліста ТВ 
№886314 за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація «лікар-
лікувальник».
2. Публікації:
1) Юрій Лисенко, 
Роман Гриневич. 
Оцінка лікувального 
ефекту локальної 
кріотерапії при 
розсіяному склерозі 
ускладненого 
міофасціальним 
больовим синдромом 
поперекового відділу 
хребта. / Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2017, Випуск 
27-28., стор. 162-170.
2) Олексій Федорюк, 
Роман Гриневич. 
Рухова активність, 
синдром хронічної 
втоми і порушення 
сну у людей похилого 
віку. /  Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2017, Випуск 
28.,стор. 281-287.
3) The use of laser 
acupuncture in the 
treatment of diabetic 
gastroparesis / I. O. 
Kostitska, B. M. 
Mankovsky, R. 



Grynevych, OA. 
Shapoval. Conference 
Paper of 3rd 
International 
Conference of 
Interdisciplinary 
Management of 
Diabetes Mellitus and 
its Complications. 2017. 
Р. 212-220. 
4) Correlation between 
symptoms of 
gastroparesis and 13C - 
octanoic acid breath 
test in patients with 
diabetes / I.O. 
Kostitska, B.M. 
Mankovsky, O.A. 
Shapoval, R.Y. 
Grynevych, O.V. 
Marusyn. NEURODIAB 
2017 : 27thAnnual 
meeting of the diabetic 
neuropathy study group 
of the European 
Association for the 
Study of Diabetes 
(EASD), Coimbra, 09-11 
September 2017. 
Portugal, 2017. Р. 109. 
5) Prospects of 
reflexotherapy in the 
treatment of 
gastrointestinal 
symptoms in patients 
with diabetes / 
Kostitska, B. 
Mankovsky, R. 
Grynevych, O. 
Shapoval, O. Babenko. 
Congress of 
International Diabetes 
Federation 2017, Abu 
Dhabi, 4-8 December 
2017. UAE, 2017. Р. 
AD0304. 
6) Kostitska I.O. Risk 
factors for delay gastric 
emptying in patients 
with type 2 diabites / 
Kostitska, B. 
Mankovsky, O. 
Shapoval, N. Zherdova, 
R. Grynevych, O. 
Babenko, O. Marysyn. 
20th European 
Congress of 
Endocrinology 2018, 
Barselona, 19-22 May 
2018. Spain, 2018. 
P470.
7) Сергій Попель, 
Мар’яна Лесів, Ірина 
Білоус, Роман 
Гриневич. Вікові 
особливості втоми при 
циклічній роботі 
максимальної 
потужності. / Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2018, 
Випуск 30., стор. 73-
79.
8) Данищук А.Т., 
Гриневич Р.Й., 
Попель С.Л. 
Електроміографічне 
обґрунтування 
методики 
функціонального 



біоуправління при 
тренуванні м’язів 
гомілки у юних 
спортсменів з 
плоско¬стопістю, які 
займаються таеквон-
до. / Збірник статей 
ХІІ міжнародної 
наукової конференції, 
Харків-Торунь, 2019, 
220 с. стор. 67-70.
5. Підвищення 
кваліфікації
1) Спеціалізація “ 
Neurac 1. Нейро-
м’язова реактивація з 
допомогою системи 
Redcord. Загальні 
основи.”, - 2016 р.
2) Спеціалізація “ 
Neurac 2. Нейро-
м’язова реактивація з 
допомогою системи 
Redcord.”, -  2017 р.
3) Спеціалізація 
“Електростимуляція 
при дисфагіях” – 2016 
р. КНМУ ім. 
О.Богомольця.
4) Спеціалізація 
“Суглобові техніки 
(Joint technics)” -  2017 
р.
5) Спеціалізація 
“Методика 
кінезіологічного 
тестування та 
кінезітерапії HUBER 
360”. 2018 р.
6) Спеціалізація 
«Фізична і 
реабілітаційна 
медицина» 
(сертифікат № 
120423) від 29 грудня, 
2020 р,. Львівський 
НМУ ім. 
Д.Галицького.
6. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Обласна Асоціація 
фахівців спортивної 
медицини і 
лікувальної 
фізкультури

355483 Голод 
Наталія 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура, 
Диплом 
магістра, 

Державний 

14 Клінічна 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії, в 
тому числі:
загальна 
ознайомча 
практики за 
профілем 
майбутньої 
професії;
виробнича 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 
17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізична 
культура» диплом 
спеціаліста серії ВА 
34777617
2. Наявність 
відповідного 
наукового ступеня:
кандидат наук з 
фізичного виховання 
та спорту; наукова 
спеціальність 24.00.03 
– «Фізична 



вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035207, 
виданий 

12.05.2016

реабілітація». Диплом 
ДК № 035207 від 
12.05.2016р. 
3. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
1) Голод Н. Р. 
Принципи створення 
комплексної 
програми фізичної 
реабілітації студенток 
спеціальної медичної 
групи з врахуванням 
порушень рухової 
дієздатності / Н. Р. 
Голод // Педагогіка, 
психологія та медико-
біологічні основи 
фізичного виховання і 
спорту. – 2015. – №5. 
– С. 9-16. (Видання 
включене до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Index Copernicus, 
DOAJ (Directory of 
Open Access Journals)).
2) D. Lyudmila Matsuk, 
Olena Budnyk, D. 
Halyna Boiko, D. 
Nadiia Rostykus, D. 
Nataliya Golod, D. 
Oksana Nych, D. 
Kateryna Fomin. 
Features of modern 
university student 
behavior in conflict 
situations. Revista 
Inclusiones Vol: 8 num 
Especial (2021): 95-
105. (Scopus,Web of 
Science)
4. Наявність 
монографії: 
Nataliуa Golod 
Theoretical and 
methodological basis of 
general and 
professional 
competence formation 
of future bachelors of 
physiotherapy, 
ergotherapy in higher 
educational 
institutions// Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology 
Monograph 15. 
Katowice 2018. – Р. 
205-210. (співавтор)
5. Сертифікат рівня В2 
з англійської мови 
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First), certificate 
number:20-363, date of 
issue 26/12/18, 
Cambridge English. .
6. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 



credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
7. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Голод Н.Р. 
Структура 
оперативних втручань 
при облітеруючому 
атеросклерозі нижніх 
кінцівок та аспекти 
реабілітації хворих з 
даною патологією / 
Н.Р. Голод //Збірник 
наукових праць 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 2018. - 
№ 3 (43)- С. 113-120.
2) Голод Н.Р. Метод 
оцінки рухової 
дієздатності/ Н.Р. 
Голод // “Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал. -  
2018. - № 4(4) – С. 60-
68.
3) Голод Н.Р. 
Корекція тютюнової 
залежності у пацієнтів 
після оперативних 
втручань з приводу 
облітеруючого 
атеросклерозу нижніх 
кінцівок у рамках 
реабілітаційної 
програми/ Н.Р. 
Голод// “Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал.  - 
2018. - № 3(7) – С. 
178-185.
4) Чурпій І.К. 
Реабілітаційний 
потенціал санаторно-
курортного комплексу 
«Моршинкурорт» / 
Голод Н.Р., Федірко А. 
М., Мельник О.В. // 
“Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал.  - 2019. - № 
1(7) – С. 161-168.
5) Голод Н.Р. 
Результати оцінки 
рівноваги у пацієнтів 
після лапароскопічної 
холецистектомії на 
стаціонарному етапі 
реабілітації/ Чурпій 
І.К., Кулібаба С.О./ 
“Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал.  - 2019. - № 
3(11) – С. 21-27.
6) Голод Н.Р. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 



віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів / Art 
of Medicine. - 2019. - 
№ 4(12) - С. 34 – 37. 
(Scientific and practical 
journal).
7) Голод Н.Р. 
Характеристика 
пацієнтів із гострим 
калькульозним 
холециститом на 
стаціонарному етапі 
реабілітації//Art of 
Medicine. - 2019. - №5 
(13) - С. 70 – 74 
(Scientific and practical 
journal).
8) Голод Н.Р. 
Характеристика 
пацієнтів із хронічним 
калькульозним 
холециститом на 
стаціонарному етапі 
реабілітації //Art of 
Medicine. – 2020. - №5 
(13) - С. 38-41 
(Scientific and practical 
journal).
8. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
1) Голод Н.Р. Масаж / 
Н.Р. Голод 
//Навчально-
методичний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2016. – 167 с. 
2) Кузенко Л.Й. Теорія 
і методика 
адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
9. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Голод Н. Р. 
Програма фізичної 
реабілітації студенток 
спеціальної медичної 
груп з врахуванням 
порушень рухової 
дієздатності / Н. Р. 
Голод, М. Г. Аравіцька 
// Методичні 
рекомендації. – Івано-
Франківськ, 2015. – 
162 с. 
2) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки  
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 



Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.
3) Організація занять 
з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних медичних 
закладах з 
використанням вправ 
гирьового спорту  
В.П.Левко, 
Р.В.Михальчук, 
Р.І.Михайленко 
С.В.Лопацький, Голод 
Н.Р. //Методичні 
рекомендації -  Івано-
Франківськ: ІФНМУ 
2015. – 70 с. 
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
5) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
6) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
10. Наявність науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Голод Н.Р., 
Порівняльна 
характеристика 



пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації/ Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська 
Ю.В.//Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
2) Голод Н.Р. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ/ І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська 
//Збірник тез 
науково-методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
3) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання /Н.Р. Голод, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
І.І. Чурпій. Ю.С. 
Куравська Збірник тез 
науково-методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.68-69
4) Голод Н. 
Р./Ефективність 
методики реабілітації 
дітей старшого 
шкільного віку з 
кіфотичною поставою 
засобами фізичної 
терапії// Чурпій І. К., 
Войчишин Л. І., 
Куравська Ю.С. 
Збірник тез 
Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р. 



5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
11. Відповідальний 
виконавець 
комплексної науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка і 
вдосконалення 
організаційно-
методичних основ 
фізичної  терапії у 
хворих із 
захворюваннями 
черевної порожнини 
та нервової системи» - 
науковий керівник – 
д.мед.н., проф. 
завідувач кафедри 
Чурпій І.К.; 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U000448
12. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
(докторської 
дисертації) у галузі 
хорони здоров’я зі 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на тему: 
«Теоретико-методичні 
основи фізичної 
терапії хворих після 
лапароскопічної 
холецистектомії» 
науковий консультант 
– д.мед.н., проф. 
завідувач кафедри 
Чурпій І.К. 
Державний 
реєстраційний номер 
01119 U 2951
13. Керівник постійно 
діючого студентского 
наукового гуртка 
кафедри
14. Стажування:
1) Науково-практичне 
стажування: Естонія, 
Таллін, центральний 
госпіталь, сертифікат 
«Медична і 
фізіологічна 
реабілітація», 
26.04.2017р.
2) Участь у тренінгу 
«Реабілітація 
майбутнього» з 17.11 
по 15.12.2017р. Львів, 
Український 
Католицький 



університет. (Тренер 
Ольга Мангушева) (40 
годин).
3) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації 22-23 
березня 2018р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології.
4) Науково-практичне 
стажування з 
12.06.2018 по 
22.06.2018р. Польща, 
Краків, «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» на тему: 
«Методика 
реабілітації пацієнтів 
з ураженням опорно-
рухового апарату та 
після черепно-
мозкових травм».
5) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
6) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
7) Тренінг 
«Міофасціальні 
ланцюги у прикладній 
кінезіології» 14-16 
лютого 2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. 
Тернопіль (24 год).
8) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год.).
9) Онлайн курс 
«Біомеханіка і 
функціональна 
анатомія у мануальній 
терапії» з 23.04 по 
7.05.2020р. Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней».
10) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 



функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(4 год) .
11) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год). 
Сертифікат № МКФ-
0055 від 08.07.2020р.
15. Курси підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників: 
1) Наукове стажування 
Польща, Університет 
Катовіца «Інноваційні 
технології в освіті». 
Тривалість (180 год., 6 
кредитів) з 29.01 по 
26.04.2018р. 
2) «Актуальні питання 
нової процедури 
акредитації освітніх 
програм» (180 годин, 
6 кредитів), 
сертифікат № 00010-
АП від 30.06.2020р.
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2018р.

295588 Морська 
Ліліана 
Василівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
227 Фізична 
реабілітація

21 Клінічна 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії, в 
тому числі:
загальна 
ознайомча 
практики за 
профілем 
майбутньої 
професії;
виробнича 
практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16, 17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізичне виховання і 
спорт». Диплом серії 
ЛБНХ №  004097.
2. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична 
реабілітація» 
професійна 
кваліфікація 
«фахівець з фізичної 
терапії, ерготерапії» 
диплом серії С17 № 
081194. 
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 



Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
4. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
Морська Л.В. 
Реабілітаційні 
технології корекції 
порушень 
біогеометричного 
профілю постави 
студентів у процесі 
фізичного виховання 
/ Лопацький С.В., 
Михайленко Р.І., 
Морська Л.В, 
Коровайний В.І. / «Art 
of medicine», 3(7) 
липень-вересень 2018. 
С – 195.
5. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки  
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 
Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 



Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 
122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
6. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Морська Л.В. Вплив 
фізичного 
навантаження на 
толерантність до 
глюкози / Морська 
Л.В., Українець А.І., 
Марущак В.Б. // тези 
доповідей 85-ї 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
«Інновації в 
медицині». – Івано-
Франківськ, 2016. - № 
85. – С.245.
2) Морська Л.В. 
Пропріоцептивна 
нейром'язова 
фасилітація як метод 
нейрореабілітації / Н. 
М. Зінченко, Л. В. 
Морська. // Тези 
доповідей 86 науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю. 
– 2017. – №86. – С. 
105.
3) Морська Л.В. 
Динаміка 
захворювань у 
студентів під час 
занять фізичним 
вихованням у 
медичному 
університеті / А. М. 
Стойко, Л. В. Морська, 
А. В. Українець. // 
Тези доповідей 86 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю. 
– 2017. – №86. – С. 
192. 
4) Морська Л.В. 
Реабілітаційні 
технології корекції 
порушень 
біогеометричного 
профілю постави 
студентів у процесі 
фізичного виховання 
/ Лопацький С.В., 
Михайленко Р.І., 
Морська Л.В., 
Коровайний В.І. / «Art 
of medicine», 3(7) 
липень-вересень 2018. 



С - 195. 
5) Морська Л. В. 
Особливості фізичної 
реабілітації хворих 
після інсульту / 
Ліліана Василівна 
Морська. // Тези 
доповідей 87 науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю. 
– 2018. – №87. – С. 97.
6) Морська Л.В. 
Становлення кафедри 
фізичної реабілітації, 
ерготерапії та 
фізичного виховання 
/ Морська Л.В., 
Йосипенко Л.Ю., 
Дмитришин Д.М., 
Янів О.В., Коровайний 
В.І./ Тези доповідей 
88-ї науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в 
медицині". – Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
101.
7) Морська Л.В. 
«Історичний очерк 
розвитку методу 
реабілітації 
пропріоцептивної 
нейром’язової 
фасилітації. 89 
науково-практична 
конференція студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
«Інновації в медицині 
і фармації» м. Івано-
Франківськ, Україна, 
2020, С.98
7. Науково-практичні 
стажування:
1) Тренінг “Nordic 
Power Personal 
Trainer” 16.02.2020 
м.Київ, диплом № 
205, Інтернаціональна 
федерація Nordic 
power walking.
2) Онлайн тренінг на 
тему «Секрети 
збереження здоров’я 
засобами 
скандинавської 
ходьби» 1.06.2020 
ТОВ «Всеосвіта» 
(ЕДРПОУ 41526967) – 
сертифікат № 
RK584924 (2 год/ 0,06 
кредиту ЄКТС).
3) Онлайн-
навчання"«JuniorZ» - 
фізична культура 
майбутнього" 28 – 
29.05.2020, 
Навчально-науковий 
інститут неперервної 
освіти м. Київ, 
сертифікат № МІК 8-
050 (6 год).
4) Онлайн-тренінг 
«Науково-доказова 
практика як основа 
клінічного мислення 



фізичного терапевта» 
30.05.2020 
Всеукраїнське 
об’єднання фізичних 
терапевтів, сертифікат 
№ 00433 (5 год).
5) Онлайн-тренінг 
«Міофасціальний 
реліз. Робота з 
шийно-комірцевою і 
плечолопатковою 
зонами. Стопа. 
5.05.2020- Академія 
фітнесу України, 
сертифікат № 382.
6) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год).
7) Онлайн курс 
«Біомеханіка і 
функціональна 
анатомія у мануальній 
терапії» з 23.04 по 
7.05.2020р. Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней». 
8) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації 22-23 
березня 2018р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології.
9) Науково-практичне 
стажування з 
09.07.2016 по 
10.07.2016р. Польща, 
Івано-Франківськ, 
Україна «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» на тему: 
«Реабілітація хворих 
після інсульту та 
черепно-мозкової 
травми гострої фази». 
(18 год).
10) Навчальний 
тренінг «Клінічні 
інструменти оцінки 
стану пацієнтів з 
неврологічними 
порушеннями» з 
02.12.2017 по 
03.12.2017 Українсько-
польський центр 
реабілітації Вотум, м. 
Львів (16 год).
11) Тренінгів базовий 
курс PNF 
Proprioceptive 
Neuromuscular 
Facilitation (M. Knott 
Concept) з 17.11.2016 
по 21.11.2016; з 
06.02.2017 по 
10.02.2017 
«Польський центр 
реабілітації 
функціональної 
VOTUM», м.Івано-
Франківськ (100 год).
12) Навчальний 



тренінг «Медична і 
психологічна 
реабілітація» 25-
26.04.2017 Східна 
Таллінська 
центральна лікарня 
(16 год).
13) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
14) Онлайн-курс 
«Manual therapy in the 
rehabilitation of the 
lower back» 14.05 – 
04.06. 2020 – (15 год). 
Школа скелетно-
м’язевої реабілітації 
«Орней».
15) Онлайн-тренінг 
«Сколіоз: сучасні 
світові стандарти. 
Діагностика та 
лікування. 11.07.2020 
– сертифікат № 00769  
частина І (4 год).
16) Онлайн-тренінг 
«Сколіоз: сучасні 
світові стандарти. 
Діагностика та 
лікування. 18.07.2020 
– сертифікат № 
00850  частина ІІ (5 
год). пр.фізичної 
терапії «Phisioera».
17) Воркшоп 
«Тренування при 
порушеннях постави». 
09.08.20, сертифікат 
№599, Академія 
фітнесу України.
19) Онлайн - курс 
“Physical Therapy of 
the Foot”. 24.09-
06.10.2020 (8 год) 
Українська академія 
реабілітації і здоров’я 
людини, Школа 
м’язово-скелетної 
реабілітації «Орней».
20) Онлайн KYIV 
SPORT SUMMIT 26 -
27.09.2020. Attended 
the First International 
Sport Summit.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ГО 
«Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» з 2018 р.

35703 Капечук 
Василь 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

18 Фізична 
терапія, 
ерготерапія 
при 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 3, 5, 10, 13, 16, 17.



державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 065508, 

виданий 
26.01.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033523, 
виданий 

25.01.2013

захворюваннях 
органів чуття 1. Диплом про вищу 

освіту:
Івано Франківська 
державна медична 
академія 2001, ВА 
№16154611,
за спеціальністю  
"Лікувальна справа", 
кваліфікація лікар-
лікувальник
3. Диплом магістра:
ВА №21436559, 
виданий 31.01.2003р., 
за спеціальністю " 
Лікувальна справа" з 
фаху " Офтальмології" 
, Івано-Франківська 
державна медична 
академія.
4. Диплом кандидата 
наук:
Диплом кандидата 
медичних наук ДК № 
065508, рішення 
президії Вищої 
атестаційної комісії 
від 26.01.2011р., 
протокол № 25-09/1
5. Вчене звання 
доцент:
Атестат доцента 
кафедри нейрохірургії 
та офтальмології 
12ДЦ № 033523, 
рішення Атестаційної 
колегії від 25.01.2013 
р., протокол № 1/02-Д
6. Публікації:
1) Матеріали до 
державної атестації 
випускників. 
Практично-
орієнтований 
випускний екзамен з 
дисципліни "Хірургія" 
[Текст] : посібник 
(Схвал. Вченою радою 
ІФНМУ прот. №1 від 
12.01.2016) / С. М. 
Василюк, М. В. 
Вершиніна, В. І. 
Голотюк та ін.; за ред. 
І.М. Шевчука [Децик 
Ю.І., Яворський О.Г., 
Нейко Є.М., Пиріг 
Л.А., Дутка Р.Я., 
Мельник Г.І.]. — 
Івано-Франківськ : 
Вид-во ІФНМУ, 2016. 
— 226 с. : іл. — ISBN 
966-8288-38-6.
2) З досвіду реалізації 
міжнародних освітніх 
проектів у ДВНЗ 
"Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет" / М. М. 
Рожко, Г. М. 
Ерстенюк, О. З. Децик 
та ін. // Медична 
освіта. -2015. -№ 2. - 
С.80-81.
3) Компетентнісний 
підхід у підготовці 
студентів-медиків /М. 
М. Рожко, Г.М. 
Ерстенюк, В.В. 
Капечук, М.О. Іванців 
// Медична освіта. -



Тернопіль : 
Укрмедкнига, 2016,N 
N 2.-С.102-106. 
4) Освітній процес і 
система управління 
якістю освіти в 
підготовці медичних 
фахівців / М. М. 
Рожко, Г. М. 
Ерстенюк, В. В. 
Капечук, М. О. Іванців 
// Медична освіта. - 
2017. - № 3. - С.68-71.
5) Сучасні підходи до 
формування 
високопрофесійного 
викладача в Івано-
Франківському 
національному 
медичному 
університеті// ММ 
Рожко, ГМ Ерстенюк, 
ВВ Капечук, МО 
Іванців, СМ Луцак, ВВ 
Дзвонковська, ВМ 
Сенчій /- Медична 
освіта, - 2018. - № 2. - 
С. 65-68.
6) Кощинець О.Б., 
Капечук В.В., Крицун 
Н.Ю. Особливості 
чинників ризику 
прогресування 
первинної глаукоми та 
їх вплив на розвиток 
пізніх стадій 
захворювання / 
Клінічна та 
профілактична 
медицина. 2019. Т 4 
№9-10.
7) Навчально 
методичний посібник 
для підготовки до 
складання 
ліцензійного 
інтегрованого іспиту 
“КРОК 1. ЗАГАЛЬНА 
ЛІКАРСЬКА 
ПІДГОТОВКА” / Ред. 
Рожко М.М., 
Ерстенюк, Г.М., 
Яцишин Р.І., Гавриш 
І.Т., Капечук В.В., 
Кобрин Т.З., Ган Р.З. – 
Івано-Франківськ, 
2016. – 186 с.
8) Навчально 
методичний посібник 
для підготовки до 
складання 
ліцензійного 
інтегрованого іспиту 
“КРОК 2. ЗАГАЛЬНА 
ЛІКАРСЬКА 
ПІДГОТОВКА” / Ред. 
Рожко М.М., 
Ерстенюк Г.М., 
Яцишин Р.І., Гавриш 
І.Т., Капечук В.В., 
Кобрин Т.З., Симчич 
А.В. – Івано-
Франківськ, 2016. – 
266 с.
9). З досвіду 
запровадження 
об'єктивного 
структурованого 
клінічного іспиту в 
Івано-Франківському 
національному 



медичному 
університеті /ММ 
Рожко, ГМ Ерстенюк, 
ВВ Капечук, ЛІ 
Пелехан, МО Іванців/ 
Медична освіта. -2019. 
-№ 3. - С.15-18.
7. Організаційна 
робота:
Начальник відділу 
ЄКТС та моніторингу 
якості освіти ІФНМУ
8. Стажування: 
1) Сompleted his 
mobility programme in 
the frame of Erasmus+ 
Staff Mobility for 
Training, based on 
Inter- Institutional 
Agreement between 
Partner Countries, 
Opole Medical School 
(Erasmus+ code: PL 
OPOLE04),  finding 
opportunities for 
further cooperation in 
the field physiotherapy 
and nursing, 03.12. - 
08.12.2018 (Польща)
2) «Basiskurs in 
Rehabilitation und 
Physiotherapie» nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care, 
S.Mehne, P.Nieland, 
R.Simader erfolgreich 
teilgenommen, 20.01-
24.01.2020р. 
(Німеччина, Україна)
3) Training 
programme: 
«Introduction to 
medical simulation», 
03-07.02.2020р. 
Державна вища 
професійна медична 
школа м. Ополе 
(Польща)
9. Підвищення 
кваліфікації:
1) ІФНМУ. Курс 
підвищення 
кваліфікації науково 
педагогічних 
працівників. 180 
годин (6 кредитів 
ECTS), 2020р.
2) Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти,  ВА №16154611, 
2016р., ТУ. Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти.
3) Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти,  ВА №16154611, 
ПАЦ Офтальмологія, 1 
міс., 2017р.
10. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член Товариства 
офтальмологів 
України. 
Член Товариства 
офтальмологів Івано-
Франківської області.



296404 Семкович 
Ярослав 
Васильович

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

післядипломно
ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110104 
Педiатрiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014955, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042071, 
виданий 

28.04.2015

12 Педіатрія Наявні напрацювання 
(відповідність пункту 
30 ліцензійних умов): 
2, 3, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: ДВНЗ "Івано-
Франківська державна 
медична академія", 
2005; Спеціальність 
«Педіатрія» диплом 
спеціаліста серії ВА 
27797933
2. Диплом кандидата 
медичних наук; 
Диплом ДК № 014955 
від 04.07.2013р.
3. Вчене звання 
доцента: атестат 
доцента 
12ДЦ№042071 від 
28.04.2015р.
4. Публікації:
1) Дитяча 
пульмонологія: 
навчальний посібник 
для лікарів-інтернів, 
педіатрів, 
пульмонологів, 
сімейних лікарів /[ 
О.Л. Цимбаліста, 
Я.В,Семкович, М.Я. 
Семкович, О.В. 
Урбась, З.В. Вовк, Н.Я. 
Митник, В.Б. 
Сем’янчук]. – 
К.:Медицина, 2019. – 
965 ст.
2) Цимбаліста О.Л., 
Вовк З.В., Семкович 
Я.В., Митник Н.Я. 
Анемії, вибрані 
питання порушень 
гемостазу у дітей. 
Монографія.- Івано-
Франківськ, 2020р. 98 
ст.
3) Цимбаліста О.Л., 
Урбась О.В., Семкович 
Я.В., Семкович М.Я., 
Вовк 
З.В.Небулайзерна 
терапія при 
захворюваннях 
дихальної системи у 
дітей. Івано-
Франківськ, 2020.-
16ст.
5. Стажування:
1) Стажування в 
університетській 
клініці анестезіології 
та інтенсивної терапії 
в Тарту, Естонія, 
2018р.
2) Тренінг «Розширені 
реанімаційні заходи 
при серцевій смерті», 
Київ, 2019р.
3) Стажування «Базові 
реанімаційні заходи у 
дітей», Київ, 2019р.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Прикарпатської 
асоціації 
анестезіологів.
Член Івано-
Франківської обласної 



асоціації педіатрів.
Член Європейського 
товариства дитячих 
реаніматологів та 
неонатологів.

303947 Гриневич 
Роман 
Йосипович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

14 Переддипломн
а практика з 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківський 
медичний інститут, 
1989, диплом 
спеціаліста ТВ 
№886314 за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація «лікар-
лікувальник».
2. Публікації:
1) Юрій Лисенко, 
Роман Гриневич. 
Оцінка лікувального 
ефекту локальної 
кріотерапії при 
розсіяному склерозі 
ускладненого 
міофасціальним 
больовим синдромом 
поперекового відділу 
хребта. / Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2017, Випуск 
27-28., стор. 162-170.
2) Олексій Федорюк, 
Роман Гриневич. 
Рухова активність, 
синдром хронічної 
втоми і порушення 
сну у людей похилого 
віку. /  Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2017, Випуск 
28.,стор. 281-287.
3) The use of laser 
acupuncture in the 
treatment of diabetic 
gastroparesis / I. O. 
Kostitska, B. M. 
Mankovsky, R. 
Grynevych, OA. 
Shapoval. Conference 
Paper of 3rd 
International 
Conference of 
Interdisciplinary 
Management of 
Diabetes Mellitus and 
its Complications. 2017. 
Р. 212-220. 
4) Correlation between 
symptoms of 
gastroparesis and 13C - 
octanoic acid breath 
test in patients with 
diabetes / I.O. 
Kostitska, B.M. 
Mankovsky, O.A. 
Shapoval, R.Y. 
Grynevych, O.V. 
Marusyn. NEURODIAB 
2017 : 27thAnnual 
meeting of the diabetic 
neuropathy study group 
of the European 
Association for the 
Study of Diabetes 



(EASD), Coimbra, 09-11 
September 2017. 
Portugal, 2017. Р. 109. 
5) Prospects of 
reflexotherapy in the 
treatment of 
gastrointestinal 
symptoms in patients 
with diabetes / 
Kostitska, B. 
Mankovsky, R. 
Grynevych, O. 
Shapoval, O. Babenko. 
Congress of 
International Diabetes 
Federation 2017, Abu 
Dhabi, 4-8 December 
2017. UAE, 2017. Р. 
AD0304. 
6) Kostitska I.O. Risk 
factors for delay gastric 
emptying in patients 
with type 2 diabites / 
Kostitska, B. 
Mankovsky, O. 
Shapoval, N. Zherdova, 
R. Grynevych, O. 
Babenko, O. Marysyn. 
20th European 
Congress of 
Endocrinology 2018, 
Barselona, 19-22 May 
2018. Spain, 2018. 
P470.
7) Сергій Попель, 
Мар’яна Лесів, Ірина 
Білоус, Роман 
Гриневич. Вікові 
особливості втоми при 
циклічній роботі 
максимальної 
потужності. / Вісник 
Прикарпатського 
університету. Фізична 
культура. 2018, 
Випуск 30., стор. 73-
79.
8) Данищук А.Т., 
Гриневич Р.Й., 
Попель С.Л. 
Електроміографічне 
обґрунтування 
методики 
функціонального 
біоуправління при 
тренуванні м’язів 
гомілки у юних 
спортсменів з 
плоско¬стопістю, які 
займаються таеквон-
до. / Збірник статей 
ХІІ міжнародної 
наукової конференції, 
Харків-Торунь, 2019, 
220 с. стор. 67-70.
5. Підвищення 
кваліфікації
1) Спеціалізація “ 
Neurac 1. Нейро-
м’язова реактивація з 
допомогою системи 
Redcord. Загальні 
основи.”, - 2016 р.
2) Спеціалізація “ 
Neurac 2. Нейро-
м’язова реактивація з 
допомогою системи 
Redcord.”, -  2017 р.
3) Спеціалізація 
“Електростимуляція 
при дисфагіях” – 2016 



р. КНМУ ім. 
О.Богомольця.
4) Спеціалізація 
“Суглобові техніки 
(Joint technics)” -  2017 
р.
5) Спеціалізація 
“Методика 
кінезіологічного 
тестування та 
кінезітерапії HUBER 
360”. 2018р.
6) Спеціалізація 
«Фізична і 
реабілітаційна 
медицина» 
(сертифікат № 
120423) від 29 грудня, 
2020 р,. Львівський 
НМУ ім. 
Д.Галицького.
6. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Обласна Асоціація 
фахівців спортивної 
медицини і 
лікувальної 
фізкультури

85563 Кочержат 
Оксана 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад "Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

університет", 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 014438, 

виданий 
31.05.2013

13 Внутрішня 
медицина за 
професійним 
спрямуванням

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, 2004 рік.
1) Диплом 
ВА №25081615 
Спеціальність 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація лікар.
2) Магістр медицини 
– Диплом 
ВА №28203211 від 01 
липня 2005 р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук
ДК №014438 від 31 
травня 2013 р.
Спеціальність 14.01.11 
– кардіологія.
3. Вчене звання 
доцента.
Атестат АД №005571 
від 26.11.2020р.
4. Публікації:
Співавтор навчальних 
посібників:
1) Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини: порадник 
майбутньому лікарю-
стоматологу: 
навчальний посібник 
(ВНЗ ІІІ-ІV р.а.) / 
Вірстюк Н.Г., Оринчак 
М.А., Човганюк О.С., 
Александрук Д.П., 
Вакалюк І.І., 
Артеменко Н.Р., 
Краснопольський С.З., 
Гаман І.О., Кочержат 
О.І., Лучко О.Р., 
Василечко М.М., 
Кобітович І.М., 
Гохкаленко М.С.; за 



ред. Н.Г. Вірстюк. – 
Івано-Франківськ: 
ДВНЗ «Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет». – 2018. 
2) Propaedeutics of 
internal medicine: a 
guide for the future 
dentist: a textbook 
(higher medical 
educational institutions 
of the ІІІ-ІV level of 
accreditation / Virstyuk 
NG, Orynchak MA, 
Chovhanyuk OS, 
Aleksandruk DP, 
Vakalyuk II, Artemenko 
NR, Krasnopolsky SZ., 
Haman IO, Kocherzhat 
OI., Luchko OR, 
Vasylechko MM, 
Kobitovych IM, 
Hokhkalenko MS, 
Vatseba BR. – Ivano-
Frankivsk: НАІР. – 
2019.
3) Практикум з 
медичної етики та 
деонтології / за 
редакцією Вірстюк 
Н.Г. Співавтори: 
Вакалюк І.І., 
Човганюк О.С., 
Кочержат О.І., Лучко 
О.Р., Гаман І.О., 
Василечко М.М., 
Александрук Д.П., 
Краснопольський С.З., 
Лавринович О.М. 
Івано-Франківськ: 
НАІР, 2020. 120 с.
4) Методи обстеження 
при соматичній 
патології: навчальний 
посібник для 
фізичних терапевтів, 
ерготерапевтів: 
навчальний посібник 
(ВНЗ ІІІ-ІV р. а.) / 
Вірстюк Н.Г., Вакалюк 
І.І., Човганюк О.С., 
Кочержат О.І., Лучко 
О.Р., Гаман І.О., 
Василечко М.М., 
Вацеба Б.Р., 
Лавринович О.М.: 
НАІР, 2021. – 232 с.
Співавтор наукових 
статтей в SCOPUS:
1) Купновицька І.Г. 
Гепатоцеллюлярная 
токсичность на фоне 
амиодарон-
индуцированной 
тиреоидной 
дисфункции у 
больных 
фибрилляцией 
предсердий / 
Купновицька І.Г., 
Вірстюк Н.Г., 
Данилюк О.І., Лучко 
О.Р., Кочержат О.І. // 
Georgian medical news. 
– No 12 (297) 2019. – С. 
84-87.
2) Купновицька І.Г. 
Вплив аміодарон-
індукованої 



тиреоїдної дисфункції 
на функціональний 
стан печінки у хворих 
на фібриляцію 
передсердь / 
Купновицька І.Г., 
Вірстюк Н.Г., 
Данилюк О.І., Лучко 
О.Р., Кочержат О.І. // 
Проблеми 
ендокринної 
патології. – №2 (72) 
2020. – С. 59-65.
3) співавтор статті: 
Вірстюк Н. Г.,  
Кочержат О. І., 
Василечко М. М., 
Лучко О. Р., Гаман І. 
О. Особливості 
реабілітації хворих з 
метаболічним 
синдромом 
[Електронний ресурс] 
/ Н. Г. Вірстюк, // 
Вісник проблем 
біології і медицини. - 
2020. - Вип. 3. - С. 19-
23. 
Співавтор монографії:
Вірстюк Н.Г., 
Кочержат О.І., Ваеба 
Б.Р., Сенютович Н.Р. 
Хронічний холецистит 
на тлі метаболічного 
синдрому та 
неалкогольної 
жирової хвороби 
печінки. – 
Монографія. – Івано-
3. Франківськ: НАІР. – 
2017. – 148 с.
5. Стажування
«Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності» з 
підвищення 
кваліфікації освітян та 
поглиблення 
співпраці в 
академічній та 
науковій галузі між 
Україною та 
Польщею, 
організованого 
Польсько-
українською 
Фундацією – Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці 
спільно з Духовною 
Академією 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського у 
Варшаві та Польською 
Фундацією ADD. 
Сертифікат наукового 
стажування WP – 
79/02 від 16.11.2018.
6. Підвищення 
кваліфікації
1) Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів. 
Національний 
медичний університет 
імені О.О. 
Богомольця, Інститут 



післядипломної 
освіти, Посвідчення 
№ ДНП 19288 в 
період з 22.04.19 по 
17.05.2019.
2) Фахова школа 
«Реабілітація після 
інсульту в практиці 
сімейного лікаря» 
26.11.2020. 
Сертифікат 19-135.

139501 Янків Олена 
Орестівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

17 Патологічна 
фізіологія за 
професійним 
спрямуванням

Наявні напрацювання 
(Відповідність  пункту 
30 Ліцензійних умов): 
13, 14, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту. 
Івано-Франківська 
державна медична 
академія 2001р. ВА 
№16154634 за 
спеціальністю 
лікувальна справа
2. Методичні 
публікації:
1) Заяць Л.М., 
Ящишин З.М., Янків 
О.О. Модуль 1. 
«Загальна патологія. 
Патофізіологія 
органів і систем». 
Практикум з 
патофізіології для 
студентів за 
спеціальністю 227 – 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
(медичний факультет) 
(доп., перероб.)  – 
2020. – 98с.
2) Заяць Л.М., 
Ящишин З.М., Янків 
О.О. Загальна 
патологія. Модуль 2. 
Практикум для 
студентів ІІІ курсу 
медичного  
факультету (доп., 
перероб.)  – 2021. – 
112 с.
3) «Pathophysiology of 
organs and systems» 
Training-methodical 
manual for class and 
extracurricular work for 
pharmaceutical faculty 
students / L.M. Zaiats, 
I.O. Kostitska, 
N.T.Sahan, O.O. Yankiv 
// IFNMU. Department 
of pathophysiology. – 
2021. – 83 p. Discussed 
and approved by profile 
commission of medical 
& biological disciplines 
meeting of Ivano-
Frankivsk National 
Medical University.
3. Підвищення 
кваліфікації:
Виїзні курси ХМАПО 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 
рік
4. Автор (розробник 
навчальної програми, 
робочої програми та 
силабусу з дисципліни 



«Патофізіологія» (за 
професійним 
спрямуванням з 
підготовки фахівців 
першого 
бакалаврського рівня 
вищої освіти галузі 
знань 22 «Охорона 
здоровя» 
спеціальності 227 – 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020).
5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня Товариства 
патофізіологів 
України

46250 Михайлюк 
Іван 
Олексійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 001274, 

виданий 
07.04.1994, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 025672, 
виданий 

05.11.1986, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001972, 
виданий 

08.06.1993, 
Атестат 

професора ПP-
AP 000789, 

виданий 
19.04.1996

39 Патологічна  
анатомія за 
професійним 
спрямуванням

Наявні 
напрацювання (Відпов
ідність пункту 30 
Ліцензійних умов): 4, 
8, 11, 16, 17. 

1. Диплом про вищу 
освіту. Івано-
Франківський 
державний медичний 
інститут, 1976 р., А-ІІ 
№147267, за 
спеціальністю  «Лікар-
лікувальник».
2. Сертифікат 
спеціаліста. ЛНМУ ім. 
Данила Галицького, 
2008 р, лікар-
патологоанатом, 
сертифікат спеціаліста 
№ 35367.
3. Диплом 
кандидата медичних н
аук. МД № 025672, 
1986, 03.00.11 – 
ембріологія і 
гістологія, Московски
й государственный 
медицинский 
институт им. 
Н.И.Пирогова.
4. Диплом 
доктора медичних 
наук. ДН № 001274, 
1994, 14.00.23 – 
гістологія, цитологія, 
ембріологія, ВАК 
України.
5. Атестат 
доцента. Вчена рада 
Івано-Франківського 
медичного інституту, 
1993р., атестат 
доцента ДЦ № 
001972, присвоєно 
вчене звання доцента 
кафедри патологічної 
анатомії. 
6. Атестат 
професора. МО 
України, 1996, атестат 
професора ПР АР № 
000789, присвоєно 
вчене звання 
професора кафедри 
патологічної анатомії. 
7. Лікарська 
кваліфікаційна 
категорія. Вища 
атестаційна комісія 



МОЗ України, лікар-
патологоанатом, вища 
кваліфікаційна 
категорія, сертифікат 
№ 1169, дійсна до 
2023р. 
8. Курси підвищення 
педагогічної 
кваліфікації. ХМАПО, 
посвідчення: серія ВА 
№ 11991926 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2018.
9. Наявні публікації:
1) Михайлюк І.О. 
Аналіз випадків 
смерті за 
результатами аутопсій
 проведених на базі 
централізованого 
патологоанатомічного 
відділення обласної 
клінічної лікарні м. 
Івано-Франківська / 
І.О.Михайлюк, 
І.Д.Клюфінський  // 
Архів клінічної 
медицини – 2016. - 
№2 (22). – С. 68-70.
2) Костюк І.Р. Спосіб 
місцевого лікування 
хронічного гранулюю
чого періодонтиту пос
тійних зубів у дітей / 
І.Р.Костюк, 
Г.М.Мельничук, 
В.М.Костюк, 
І.О.Михайлюк // 
Перелік наукової 
(науково-технічної) 
продукції, 
призначеної для 
впровадження 
досягнень медичної 
науки у сферу охорони 
здоров’я (випуск 1), Т. 
2. – К., 2015. – С. 437. 
Реєстраційний номер 
515/1/14.  
3) Кіндратів Е.О., 
Михайлюк І.О., 
Сніжко Т.Б., 
& Головчак 
І.С. (2014). Аналіз 
жіночого безпліддя за 
даними 
«Прикарпатського 
центру репродукції 
людини» з 2004 по 
2013 роки.  Здоровье 
женщины.  6 (92), 
22- 26.
4) Грищук О.І., 
Геращенко С.Б., 
Дєльцева О.І., Аннюк 
Т.Й., Михайлюк О.І. 
Вплив малих доз 
радіації на 
морфофункціональни
й стан 
піднижньощелепної 
слинної залози щурів. 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
2019; 19 (3): 121-125. 
10. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Голова Івано-



Франківської філії 
Асоціації 
патологоанатомів 
України.
Член організаційного 
комітету Х конгресу 
патологоанатомів 
України.

168820 Малишевськ
а Ольга 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора 

філософії ДK 
039085, 
виданий 

29.07.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039085, 

виданий 
18.01.2007

14 Гігієна та 
екологія. 
Охорона праці 
в галузі

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Диплом ВА № 
16864324, від 2001р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук: 
ДК № 039085, від 
18.01.2007р.
3. Публікації:
1) Malyshevska O., 
Garkavij S., Melnyk O., 
Mizyuk M., 
Myshchenko I. Polymer 
waste management – 
environmental safety 
strategy (2017) 
Security&Future, Vol. 3, 
pp. 106-108. WEB ISSN 
2535-082X; PRINT 
ISSN 2535-0668 
https://stumejournals.c
om/journals/confsec/2
017/3/106/pdf
2) Popadyuk, O. Y., 
Malyshevska, O. S., 
Ropyak, L. Y., 
Vytvytskyi, V. S., 
Droniak M. М. Study of 
Nano-Containing 
Biopolymer Films 
Therapeutic and 
Physical-Mechanical 
Properties (2019) 
Novosti Khirurgii, 27 
(1), рр. 16-25. DOI: 
10.18484/2305-
0047.2019.1.16 
http://www.surgery.by/
pdf/full_text/2019_1_2
_ft.pdf
3) Malyshevska Olha C., 
Mizyuk Mychailo I., 
Myshchenko Iryna A., 
Kolganov Anatoliy V., 
Pogorily Mykola P.,  
Tokar Iryna T. Features 
of epidemic process of 
hepatitis a in the 
western region of 
ukraine and its 
connection with 
accumulation of 
domestic plastic waste 
in the environment. 
Materiały konferencji 
all-ukrainian scientific 
and practical 
conference with 
international 
participation “Poltava 
days of public health” 
may 25, 2018, Рoltava, 
Ukraina, p.278. 
http://wl.medlist.org/2
018/05/24/03b-2018-
streszczenia/
4) Малишевська О. С. 



Механічний 
рециклінг відходів 
поліетилентерефталат
ових пляшок. 
/Малишевська О. С., 
Мельник О. Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Львів. 
– 2014. - №24.9. – 
С.149-155.
5) Малишевська О. С. 
Перспективи 
використання 
полімерних відходів 
як наповнювачів у 
бетонні суміші. 
/Малишевська О. С., 
Мельник О. Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Львів. 
– 2014. – №24.2. – 
С.156-163.
6) Малишевська О. С. 
Впровадження в курс 
навчальної 
дисципліни "Охорона 
праці в галузі" питань 
безпеки праці 
медичних сестер під 
час роботи з 
канцерогенними 
препаратами 
/Малишевська О. С./ 
Наукові записки, 
серія: Педагогічні 
науки, 2016. – 
Вип.149. – С. 68-72.
7) Malyshevska O. 
Issues Related to 
Occupational Safety 
during Work with 
Anticancer Drugs / 
Malyshevska O., 
Myshchenko I., Suslyk 
Z. / Galician medical 
journal 2016, Vol. 23, 
Issue 4, Р. 64-67.
8) Малишевська О. С. 
Проблема 
йододефіцитних 
захворювань в Україні 
та шляхи подолання. / 
Малишевська О. С., 
Йонда М.Є., Суслик 
З.Б., Мищенко І.А., 
Гречух Л.С., 
Погорілий М.П. / 
Прикарпатський 
вісник НТШ. Пульс, 
2016. – Вип. 4 (36). – 
С. 75-86.
9) Малишевська О. С. 
Введення в курс 
дисципліни "Охорона 
праці в галузі" для 
молодших 
спеціалістів питань 
безпеки праці з 
протипухлинними 
препаратами. 
/Малишевська О. С./ 
Вісник Запорізького 
національного 
університету: збірник 
наукових праць. 
Педагогічні науки., 
2016. – № 1 (26) – 143-
152 с.
10) Малишевська О. С. 
Перспективи 
застосування 



полімерних відходів 
для приготування 
полегшених 
тампонажних 
розчинів./ 
Малишевська О. С., 
Чудик І. І., Мельник 
О.Д., Кирчей О. І. / 
Науковий вісник 
НЛТУ України, 2017. – 
Вип. 27(3). – С. 161-
165.
11) Малишевська О. С. 
Нанесення рослинних 
ПАР на поверхню 
полімерних 
адсорбентів для 
покращення 
вилучення 
нафтопродуктів із 
води. / Малишевська 
О. С., Гаркавий С. І., 
Мельник О. Д. / Вода: 
гігієна та екологія, 
2017. – Вип. 1-2 (6). – 
С. 44-50.
12) Погорілий М.П. 
Особливості 
епідемічного процесу 
гепатиту А та його 
зв'язок  із 
накопиченням 
побутових полімерних 
відходів у довкіллі // 
Погорілий М.П., 
Мізюк М.І., 
Малишевська О.С., 
Йонда М.Є., Токар І.Т., 
Єремчук Я.О./ НУБіП, 
серія біологія, 
біотехнологія, 
екологія, 2018. - № 2 
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13) Малишевська О.С. 
Еколого-гігієнічна 
оцінка впливу 
транспортування 
побутових відходів на 
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Гаркавий С.С., 
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Sensorineural Hearing 
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Soloviov O., 
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Mizyuk M./ Galician 
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Vol. 25, Issue 2. – P. 34-
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15) Малишевська О.С. 
Еколого-гігієнічна 
оцінка технології 
механічної переробки 
полімерних побутових 
відходів // 
Малишевська О.С. / 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2, (144). – 



С. 122-126
16) Малишевська О.С. 
Досвід і перспективи 
вирішення проблеми 
поводження з 
полімерною 
упаковкою у світі та 
Україні / 
Малишевська О. С. / 
НУБіП, серія біологія, 
біотехнології, 
екологія. № 5(75), 
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17) Малишевська О. С. 
Еколого-гігієнічна 
характеристика 
основних методів 
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Малишевська О.С. / 
Modern Scientific 
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18) Малишевська О.С. 
Еколого-гігєнічна 
оцінка цементних 
композицій, 
наповнених 
переробленими 
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відходами // 
Малишевська О.С., 
Гаркавий С.І. / 
Довкілля та здоров'я, 
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4. Стражування:
1) Карпатський 
експертно-технічний 
центр Держпраці, 
посвідчення № 1-66 
ТУ "Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти", від 16 
грудня 2016р.
2) Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця, 
ФПК «Сучасна 
методика навчання на 
основі компетентного 
підходу у вищій 
медичній освіті. 
Гігієна праці та 
профзахворювань» 
Посвідчення № 281 
від 09.06.2017р.
3) Розроблення та 
реалізація 
регіональних Програм 
поводження з 
відходами: проблемні 
питання та кращі 
практики. Сертифікат 
від 10.10.2020 р. – 24 
год. (0,8 кредита).
4) Розробка змін і 
доповнень до проєкту 
Закону України «Про 
управління відходами 
№ 2207-1-д. 
Сертифікат № 000017 
від 10.10.2020 р. – 60 
год (2 кредити).
5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член ГО Винахідників 
та раціоналізаторів 



«Галицькі кмітливці» 
Івано-Франківської 
області.

178939 Курас Лілія 
Дмитрівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
070402 
Бiологiя

15 Медична та 
біологічна 
хімія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 14, 16, 17.
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освіту: 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2005р., диплом 
спеціаліста ВА № 
28011680, 
спеціальність – 
Біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач.
2. Публікації:
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Correction of detected 
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Ерстенюк А.М. 
Показники 
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експериментальних 
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2019. Т. 21., № 1. С. 25-
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Erstenyuk H. M. 
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Czasopismo Naukowe 
(East European 
Scientific Journal) 
2020; Vol. 8., №2(54), 
рр. 4-18.
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Ерстенюк Г.М. 
Енергозабезпечення 
тканин лабораторних 
щурів за умов 
поєднаної дії кадмій 
хлориду та натрій 
нітриту. Біологія 
Тварин. 2020; 22 (1), 
ст. 10-14. DOI: 
10.15407/animbiol22.01
.010.
5) Курас Л.Д., Кіндрат 
І.П. Корекція 
виявлених порушень, 
при кадмієвій 
інтоксикації, за 
допомогою ліпоєвої 
кислоти. // Матеріали 
IV Міжнародної 



науково-практичної 
конференції  
“Integration of 
scientific bases into 
practice”. –Стокгольм, 
Швеція, 12-16 жовтня 
2020 р. – с. 49-53.
6) Kindrat I.P., Kuras 
L.D., Savyak O.L., 
Tokaryk H.V. 
Laboratory work as 
teaching method of 
biochemistry in medical 
university. // Статті та 
тези доповідей 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасна 
наука: проблеми, 
перспективи, 
інновації» - Вінниця, 
11-12 листопада 2020 
р. – с. 146-150.
7) Кіндрат І.П., Сав’як 
О.Л., Курас Л.Д, 
Ерстенюк А.М. Шляхи 
фоормування 
критичного мислення 
у вищих навчальних 
закладах. // 
Матеріали «Х 
Глухівських наукових 
читань – 2020. 
Актуальні питання 
суспільних та 
гуманітарних наук.». 
– Глухів, 9-11 грудня 
2020 р. – с. 151-153.
3. Автор (розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з дисципліни: 
«Медична і біологічна 
хімія» з підготовки 
фахівців першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020р.).
4. Підвищення 
кваліфікації:
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
про проходження про 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому серії ВА № 
28011680, 
«Психолого-
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вищої освіти», 16-
30.10.2019 року.
5. Керівництво 
школярем:
Павлюк С.М., яка 
зайняла 3 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу захисту 
науково-дослідних 
робіт членів Малої 
академії наук України 
2018-2019 н. р. - 
секція медицина, 



базова дисципліна - 
хімія.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ГО 
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мікроелементтологів 
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1, 2, 3, 13, 16, 17.
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освіту: 
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деяких біоелементів в 
органах і тканинах 
експериментальних 
тварин за умов 
нітратної інтоксикації. 
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(16). С. 33–38.
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Хопта Н.С., Леськів 
Х.А.,Базалицька І. С., 
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органів 
експериментальних 
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Issue: 121, 2017. P. 25–
28. 
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Хопта Н.С., 
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Сиротинська І.Д., 
Ерстенюк А. М. Рівень 
нітратів в екосистемі 
Прикарпатського 
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нирок та кісток білих 
щурів. Science and 
Education a New 
Dimension. Science and 
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Особливості сезонного 
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International Scientific 
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методичні посібники:
1) Мельник М.В., 
Хопта Н.С., 
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Сиротинська І.Д., 
Карпець М.В. Робочий 
зошит для 
лабораторних робіт з 
біоорганічної та 
біологічної хімії для 
студентів медичного 
факультету. Модуль 
№ 1 «Біологічно 
важливі класи 
органічних сполук. 
Біополімери та їх 
структурні 
компоненти». Івано-
Франківськ, 2019. – 84 
c.
2) Мельник М.В., 
Хопта Н.С., 
Нечитайло Л.Я., 
Сиротинська І.Д. 
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компоненти». Івано-
Франківськ, 2019. – 91 
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3) Хопта Н.С., 
Мельник М.В., 
Нечитайло Л.Я., 
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факультету. Івано-
Франківськ, 2018. – 92 
c.
4) Мельник М.В., 
Хопта Н.С., 
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Сиротинська І.Д. 
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лабораторних робіт з 
медичної хімії. 
Модуль І. «Основи 
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студентів 
стоматологічного 
факультету. Івано-
Франківськ, 2018. – 89 
c.
5. Підвищення 
кваліфікації:
Харківська медична 
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вищої освіти».
6. Участь у 
професійних 
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Диплом 
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Диплом 
кандидата наук 

ДK 048339, 
виданий 
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Атестат 

доцента AД 
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15 Біофізика за 
професійним 
спрямуванням

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
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освіту:
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спеціальність 
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спеціаліста ВА № 
21179793. Дата видачі 
30.06.2002 р.
2. Диплом кандидата 
фізико-математичних 
наук:
ДК № 048339 
(01.04.18 – фізика і 
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08.10.2008 р.
3. Вчене звання 
доцента:
Атестат АД № 002205 
від 23.04.2019 р.
4. Наукові публікації:
1) B.K. Ostafiychuk, 
I.M. Budzulyak, A.I. 
Kachmar, O.H. 
Tadeush, B.I. Rachiy, 
R.P. Lisovsky, R.I. 
Merena and M.V. 
Berkeshchuk. Effect of 



Thermochemical 
Modification of 
Activated Carbon 
Materials on Specific 
Capacity of 
Electrochemical 
Capacitors. 
Nanosistemi, 
Nanomateriali, 
Nanotehnologii. – 
2018. – Т. 16, № 2. – с. 
0303–0312 (Scopus).
2) B.K. Ostafiychuk, 
I.M. Budzulyak, B.I. 
Rachiy, R.P. Lisovsky, 
V.I. Mandzyuk, P.I. 
Kolkovsky, R.I. Merena, 
M.V. Berkeshchuk, L.V. 
Golovko. 
Electrochemical 
properties of the 
nanoporous 
carbon/aprotic 
electrolyte system. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics. 
2017. – Vol. 9, No 5, – 
P. 05001(6pp) 
(Scopus).
3) Ерстенюк А.М., 
Князевич-Чорна Т.В., 
Ванджура І.Ю., 
Мерена Р.І. 
Анкетування студентів 
як невід’ємний метод 
навчально-виховної 
роботи куратора у 
вищому навчальному 
закладі. 
Прикарпатський 
вісник НТШ. Пульс. – 
2017.– № 7 (43). – С. 
109-118.
4) Rachiy B.I., 
Kuzyshyn M.M., 
Nykoliuk M.O., Merena 
R.I., Lisovsky R.P. The 
influence of 
modification of the 
surface of nanoporous 
carbon material by the 
oxides of metals. 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University. 
2016. 3(1). 80-87.
5. Методичні 
публікації:
1) Мойсеєнко М.І., 
Лісовський Р.П., 
Мерена Р.І., 
Писклинець У.М. 
Біофізика за 
професійним 
спрямуванням. 
Збірник тестових 
завдань для студентів 
медичного факультету 
спеціальність 227 
«Фізична терапія. 
Ерготерапія». Івано-
Франківськ, 2019. 52 с.
2) Мойсеєнко М.І., 
Лісовський Р.П., 
Гриневич Р.Й., 
Мерена Р.І. та ін. 
Біофізика за 
професійним 
спрямуванням. 
Методичні вказівки до 
практикуму для 



студентів медичного 
факультету, 
спеціальність 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія». Івано-
Франківськ, 2020. 48 
с.
3) Moiseienko M., 
Merena R., Mazurenko 
Yu., Bandura Kh., 
Lisovskyy R., Voytovych 
S., Pysklynets U., 
Ostapovych N., 
Yavorskyi B. Biological 
Physics with Physical 
Methods of Analysis. 
Test practice book for 
Foreign Citizens 
Training Faculty, 
Specialization 
“Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-
Frankivsk. - 2019. – 
120p.
4) Moiseienko M., 
Merena R., Mazurenko 
Yu., Ostapovych N., 
Bandura Kh., 
Voytovych S., 
Rachkevych I., 
Pysklynets U. Biological 
Physics with Physical 
Methods of Analysis. 
The Practice Guidelines 
for the Students of 
Foreign Citizens 
Training Faculty, 
Specialization 
“Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-
Frankivsk. - 2019. – 
60p.
6. Підвищення 
кваліфікації:
1) Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
освіти, свідоцтво № 
ПК 02136376251619 
від 12.04.2019.
2) Інформальна освіта 
(самоосвіта) 30 год, 
наказ ІФНМУ №1544-
д від 30.12.2020р.
Сертифікат: PEARSON 
VUE-Authorized Test 
Center – English Level 
B2 (12.01.2019 р. № 
000488611).
7. Заступник декана 
медичного факультету 
зі спеціальностей 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» і 
«Педіатрія».

38409 Лісовський 
Роман 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
магістра, 

Прикарпатськ
ий університет 
імені Василя 

Стефаника, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 
070101 Фізика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009772, 

виданий 
26.02.2020, 

16 Біофізика за 
професійним 
спрямуванням

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 12, 13, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
спеціальність 
«Фізика», 
кваліфікація - фізик, 
викладач. Диплом 
магістра ВА № 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 044158, 
виданий 

17.01.2008, 
Атестат 

доцента AД 
005575, 
виданий 

26.11.2020

11811516. Дата видачі 
30.06.1999 р.
2. Диплом кандидата 
фізико-математичних 
наук:
ДК № 044158 
(01.04.18 – фізика і 
хімія поверхні) від 
17.01.2008 р.
3. Вчене звання 
доцента:
Атестат АД № 005575 
від 26.11.2020 р.
4. Диплом доктора 
фізико-математичних 
наук:
ДД № 009772 
(01.04.18 – фізика і 
хімія поверхні) від 
26.02.2020 р.
5. Наукові публікації:
1) V. Moklyak, V. 
Chelyadyn, A. Hrubiak, 
B. Ostafiychuk, V. 
Kotsyubynsky, M. 
Mizilevska, M. 
Moklyak, R. Lisovskyy, 
Yu. Yavorskyi. (2020). 
Synthesis, Structure, 
Optic and 
Photocatalytic 
Properties of 
Anatase/Brookite 
Nanocomposites. 
Journal of Nano 
Research, V. 64. pp. 39-
48. (Scopus).
2) Ostafiychuk B., 
Lyubun Z., Lisovskiy R., 
Moiseienko M., Rachiy 
B., Ivanichok N., & 
BanduraK. (2020). 
Modeling of Forming a 
Nanoporous Structure 
of Carbon Materials for 
Electrodes of 
Electrochemical 
Capacitors. Physics and 
Chemistry of Solid 
State, 21(2), 199-203. 
https://doi.org/10.1533
0/pcss.21.2.199-203. 
(Scopus).
3) Ivanichok, N., 
Budzuliak, I., 
Moiseienko, M., 
Lisovskiy, R., Rachii, B., 
Gamarnyk, A., 
Turovska, L., & 
Lisovska, S. (2020). 
Electrochemical 
properties of 
nanoporous carbon 
materials obtained from 
raw materials of plant 
origin (hemp shives). 
Physics and Chemistry 
of Solid State, 21(1), 35-
42. 
https://doi.org/10.1533
0/pcss.21.1.35-42. 
(Scopus). 
4) B.K. Ostafiychuk, 
R.P. Lisovskiy, Al-Saedi 
Abdul Halek Zamil, B.I. 
Rachiy, V.O. 
Kotsyubynsky, P.I. 
Kolkovsky, R.I. Merena, 
A.B. Hrubiak. (2019). 
Effect of 
Orthophosphoric Acid 



on Morphology of 
Nanoporous Carbon 
Materials. Journal of 
Nano- and Electronic 
Physics. 11(3). – P. 
03036-1 – 03036-6. 
(Scopus).
5) A.I. Kachmar, V.M. 
Boichuk, I.M. 
Budzulyak, V.O. 
Kotsyubynsky, B.I. 
Rachiy, R.P. Lisovskiy. 
(2019). Effect of 
synthesis conditions on 
the morphological and 
electrochemical 
properties of nitrogen-
doped porous carbon 
materials. Fullerenes, 
Nanotubes and Carbon 
Nanostructures. 27(9). 
P. 669-676. (Scopus).
6) R. Lisovsky, B. 
Ostafiychuk, I. 
Budzulyak, V. 
Kotsyubynsky, A. 
Boychukand B. Rachiy. 
Nanostructured Iron-
Substituted Lithium 
Manganese Spinelasan 
Electrode Material for 
Hybrid Electrochemical 
Capacitor. Acta Physica 
Polonica A. – 2018. – 
Vol. 133. – P. 876-878. 
(Scopus).
7) B.K. Ostafiychuk, 
I.M. Budzulyak, A.I. 
Kachmar, O.H. 
Tadeush, B.I. Rachiy, 
R.P. Lisovsky, R.I. 
Merena, and M.V. 
Berkeshchuk. Effect of 
Thermochemical 
Modification of 
Activated Carbon 
Materials on Specific 
Capacity of 
Electrochemical 
Capacitors. 
Nanosistemi, 
Nanomateriali, 
Nanotehnologii. – 
2018. – Т. 16, № 2. – с. 
0303–0312. (Scopus)
8) V.O. Kotsyubynsky, 
B.K. Ostafiychuk, R.P. 
Lisovsky, V.V. Moklyak, 
A.B. Hrubiak, I.I. 
Hryhoruk, Al-
SaediAbdulHalekZamil. 
Plate-Like LiFePO4 
Nanoparticles: 
Synthesis, Structure, 
Electrochemistry. 
Nanosistemi, 
Nanomateriali, 
Nanotehnologii. – 2017. 
– Т. 15, № 4. – с. 675-
686. (Scopus).
9) А.М. Бойчук, І.М. 
Гасюк, Р.В. 
Ільницький, Р.П. 
Лісовський, Т.Я. 
Бойчук, П.О. Сулим. 
Дифузійні процеси в 
твердофазних 
системах на основі 
шпінельних 
залізовмісних 
йонпровідних 



матриць. 
Наносистеми, 
наноматеріали, 
нанотехнології. – 
2017. – Т. 15, № 3. – с. 
477-486. (Scopus).
10) B.K. Ostafiychuk, 
I.M. Budzulyak, B.I. 
Rachiy, R.P. Lisovsky, 
V.I. Mandzyuk, P.I. 
Kolkovsky, R.I. Merena, 
M.V. Berkeshchuk, L.V. 
Golovko. 
Electrochemical 
Properties of the 
Nanoporous 
Carbon/Aprotic 
Electrolyte System. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics. 
2017. 9(5). 05001-1-
05001-5. (Scopus).
11) В.С. Бушкова, І.П. 
Яремій, Р.П. 
Лісовський, Б.В. 
Карпик. Cтруктура та 
сорбційні 
характеристики 
порошків феритів 
NiCrxFe2 – xO4. Ж. 
нано- та електрон. фіз. 
2017. 9(2). 02011(7). 
(Scopus).
12) І.Ф. Миронюк, В.І. 
Мандзюк, В.М. Сачко, 
Р.П. Лісовський, Б.І. 
Рачій. Морфологічні 
та електрохімічні 
властивості 
вуглецевих 
електродних 
матеріалів, отриманих 
на основі лактози. Ж. 
нано- та електрон. фіз. 
2016. 8(4). 04006-1 - 
04006-7. (Scopus).
6. Методичні 
публікації:
1) Мойсеєнко М.І., 
Лісовський Р.П., 
Мерена Р.І., 
Писклинець У.М. 
Біофізика за 
професійним 
спрямуванням. 
Збірник тестових 
завдань для студентів 
медичного факультету 
спеціальність 227 
«Фізична терапія. 
Ерготерапія». Івано-
Франківськ, 2019. 52 с.
2) Мойсеєнко М.І., 
Лісовський Р.П., 
Гриневич Р.Й., 
Мерена Р.І. та ін. 
Біофізика за 
професійним 
спрямуванням. 
Методичні вказівки до 
практикуму для 
студентів медичного 
факультету, 
спеціальність 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія». Івано-
Франківськ, 2020. 48 
с.
3) Н.В.Остапович, 
Р.П.Лісовський, 
Л.В.Туровська. 



Використання 
дидактичних ігор під 
час вивчення 
дисциплін 
природничого циклу у 
процесі фахової 
підготовки майбутніх 
лікарів. Освітній 
простір України. 2019. 
№ 16. С. 205-213. DOI: 
10.15330/esu.16.205-
213.
7. Стажування:
Захист докторської 
дисертації грудень 
2019р. – 180 год

296463 Левченко 
Леся 
Валеріївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
030502 Мова і 

література 
(англійська)

5 Латинська 
мова та 
медична 
термінологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2012 р. Диплом з 
відзнакою ВА № 
43643365, 
спеціальність «Мова і 
література 
(англійська)». 
Кваліфікація – 
викладач англійської 
мови та зарубіжної 
літератури, філолог.
2. Підручники та 
посібники:
Life protection in 
emergancy situation: 
for students of higher 
medical university / 
V.A. Levchenko, 
I.P.Vakalyuk,A.I.Ovchar
, L.V.Levchenko, edited 
by 
V.A.Levchenko.Ivano-
Frankivsk:Symfonia 
forte. 2018. 244p.
3. Стажування:
1) Підвищення 
кваліфікації 
викладача англійської 
мови, м. Івано-
Франківськ, обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
травень 2017р. – св. 
ПК 02136376283417.
2) Підвищення 
кваліфікації 
викладачів навчальної 
дисципліни "Безпека 
життєдіяльності", м. 
Київ, інститут 
державного 
управління у сфері 
цивільного захисту, 
грудень 2017 р., св. 
ІДУЦЗ 09511660 № 
000004;
3) Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти, КНМУ 
ім. Богомольця 
Інститут 



післядипломної 
освіти, жовтень 2018, 
ДНТ18142.
4. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Членкиня ГО 
"Українське 
відділення 
міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної".

125893 Савчук 
Галина 
Олександрів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(латинська, 

старогрецька, 
грецька)

8 Латинська 
мова та 
медична 
термінологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 6, 15, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2009 р. 
Диплом з відзнакою 
ВК № 37467328. 
Спеціальність “Мова 
та література 
(латинська, 
старогрецька, 
грецька)” 
Кваліфікація – магістр 
філології. Викладач 
латинської, 
старогрецької, 
грецької мов та 
античної літератури. 
Викладач англійської 
мови.
2. Підручники та 
посібники:
Yashchuk O., Savchuk 
G., Hutsol M., Rudyk O. 
Latin and fundamentals 
of medical terminology 
: посібник з 
латинської мови для 
студентів факультету 
підготовки іноземних 
громадян. Ів.-Фр.: 
ІФНМУ, 2020р. 251с.
3. Методичні 
публікації:
1) Савчук Г. О. 
Контекстуальна 
зумовленість 
значення 
оказіональних 
субстантиватів (на 
матеріалі 
різножанрових текстів 
давньогрецької 
літератури). Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. 2016. №23. 
Том 2. С. 53-57.
2) Савчук Г. О., Гуцол 
М. І. Транслітерація 
давньогрецьких 
словотворчих 
елементів у 
латинській медичній 
термінології. 
Науковий журнал 
“Молодий вчений”. 
2016. № 8 (35). С.281-
285.



3) Савчук Г. О. 
Суб’єктні та об’єктні 
відношення як 
домінуюче семантико-
синтаксичне 
підґрунтя 
оказіональної 
субстантивації 
прикметників та 
дієприкметників у 
давньогрецькій мові. 
Science and Education 
a New Dimension. 
Philology.  Budapest, 
2016. IV (27), Issue 107.  
P. 19-26. 
4) Савчук Г. О. 
Критерії 
виокремлення 
оказіонально 
субстантивованих 
прикметників та 
дієприкметників (на 
матеріалі 
різножанрових текстів 
давньогрецької 
літератури. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
2020. Випуск 14. Том 
1. С.261-266. 
5) Савчук Г. О. 
Морфолого-
синтаксична 
структура клінічних 
діагнозів латинською 
мовою. Закарпатські 
філологічні студії. 
2019. Випуск 9. Том 1. 
С.177-180.
4. Стажування: 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
тема стажування: 
Особливості 
викладання 
латинської мови у 
закладах вищої освіти. 
Термін: з 16 жовтня 
по 18 грудня 2019 
року. Довідка № 01-
23/316 від 17.12.2019.

1994 Федорак 
Галина 
Михайлівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
університет 

ім.Федьковича, 
рік закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

романо-
германські 

мови

19 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Чернівецький ордена 
Трудового Червоного 
Прапора державний 
університет, 1989 р., 
спеціальність романо-
германські мови та 
література, 
кваліфікація 
філолога, викладача 
німецької мови та 
літератури, диплом 
ТВ-І № 172075.
2. Підручники та 
посібники:
1) Гуцол М.І., 
Варецька Д.О., 
Вахнован М.М., Пузік 



А.А., Кияк Д.Р., 
Федорак Г.М., 
Бондаренко-Бринь 
В.В., Нестеренко М.М. 
Німецька мова за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів-медиків. 
Львів, ЛНМУ імені 
Данила Галицького. 
2013. 320 с. 
2) Кияк Д.Р., Гуцол 
М.І., Федорак Г.М. 
Німецька мова для 
медиків (магістрів, 
аспірантів, інтернів, 
практичних лікарів). 
Посібник з німецької 
мови для магістрів, 
аспірантів, інтернів, 
практичних лікарів. 
Ів.-Фр.: ІФНМУ, 2017. 
376 с. 
3). Varetska D.O., 
Semysiuk A.M. , Huzol 
M.I. , Rak O.M. , Kyiak 
D. R. , Fedorak H.M., 
Sasulia I. V. 
Fachsprache Deutsch in 
der Zahnheilkunde: 
Lehrbuch. Kyjiw: GSV 
“Medyzyna”, 2016. 408 
S.
3. Методичнв 
публікації:
1) Гуцол М.І., Федорак 
Г.М., Кияк Д.Р. 
Робочий зошит з 
німецької мови для 
студентів І курсу (І 
семестр) медичного 
факультету. Івано-
Франківськ, 2019. 106 
с. 
2) Гуцол М.І., Федорак 
Г.М., Кияк Д.Р. 
Робочий зошит з 
німецької мови для 
студентів І курсу (ІI 
семестр) медичного 
факультету. Івано-
Франківськ, 2019. 116 
с.
3) Гуцол М.І., Федорак 
Г.М., Кияк Д.Р. 
Робочий зошит з 
німецької мови для 
студентів ІІ курсу (ІІІ 
семестр) медичного 
факультету. Івано-
Франківськ, 2019. 125 
с. 
4) Гуцол М.І., Федорак 
Г.М., Кияк Д.Р. 
Робочий зошит з 
німецької мови для 
студентів ІІ курсу (ІV 
семестр) медичного 
факультету. Івано-
Франківськ, 2019. 139 
с. 
4. Автор (розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з дисципліни 
«Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням): 
німецька» з 
підготовки фахівців 



першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Стажування:
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені В. 
Стефаника» 
08.02.2016 – 
01.04.2016р.

20960 Цебрук 
Ірина 
Федорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

англійська 
мова і 

література

39 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, 1982 р., 
спеціальність 
«Романо-германські 
мови та література», 
кваліфікація 
філолога, викладача, 
перекладача 
англійської мови, 
диплом ЖВ-І № 
074059.
2. Підручники та 
посібники:
1) Венгринович Н.Р., 
Косило Н.В., Цебрук 
І.Ф., Богович О.М. 
English for Medical 
Students: підручник. 
Івано-Франківськ: 
Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет, 2020. 342 
с.
2) Венгринович Н.Р., 
Венгринович А.А., 
Косило Н.В., Цебрук 
І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in 
Physical and 
Occupational therapy: 
підручник. Івано-
Франківськ: Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет, 2020. 357 
с.
3) Венгринович Н.Р., 
Косило Н.В., Цебрук 
І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in 
Pharmacy (Elective 
Course): навчальний 
посібник. Івано-
Франківськ: Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет, 2019. 244 
с.
4) Цебрук І.Ф., 
Венгринович Н.Р. 
Англійська мова для 
аспірантів медичних 
спеціальностей: 



навчальний посібник 
(видання друге, 
перероблене). Івано-
Франківськ: ДВНЗ 
«ІФНМУ», 2017. 180 с.
5) Цебрук І.Ф., 
Венгринович А.А., 
Венгринович Н.Р. 
Англійська мова для 
студентів-
стоматологів: 
підручник (видання 
друге, доповнене та 
перероблене). Івано-
Франківськ : ДВНЗ 
«Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет», 2016. 
484 с. 
6) Венгринович Н.Р., 
Цебрук І.Ф., Косило 
Н.В. Англійська мова 
для студентів-
фармацевтів: 
навчальний посібник 
(видання друге, 
доповнене).  Івано-
Франківськ : ДВНЗ 
«ІФНМУ», 2016. 480 с.
3. Методичні 
публікації:
1) Цебрук І.Ф., 
Венгринович Н.Р. З 
досвіду роботи 
Навчально-
тренінгового центру 
«Іноземні мови для 
професійного 
спілкування» на базі 
кафедри мовознавства 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету. Пульс: 
прикарпатський 
вісник НТШ. Івано-
Франківськ, 2015. № 
4(32). С. 128-131.
2) ЄДКІ: етап 1 для 
спеціальності 
"Стоматологія" Крок 1 
та іноземна мова 
професійного 
спрямування 
(практикум для 
підготовки). 2019-
2020 навчальний рік / 
Ред. Рожко М.М., 
Ерстенюк Г.М., 
Бугерчук О.В., 
Бульбук О.І., 
Венгринович Н.Р., 
Косило Н.В., Цебрук 
І.Ф. та ін. Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 
стоматологічного 
факультету. Івано-
Франківськ: 
Видавництво ІФНМУ, 
2019. 278 с. 
3) N. Frych, L. Shvets, 
O. Yastrebova, V. 
Velianyk, N. Kosylo, I. 
Tsebruk, M. Masliak. 
SELECTED LECTURES 
FOR FOREIGN 
STUDENTS. К.: ТОВ 
НВП «Інтерсервіс». 



2018. 220 с.
4) Венгринович Н.Р., 
Цебрук І.Ф.   Робочий 
зошит з англійської 
мови за професійним 
спрямуванням / 
Professional English in 
General Medicine для 
студентів II курсу 
медичного факультету 
спеціальностей 222 
«Медицина», 228 
«Педіатрія» (Модуль 
1). Івано-Франківськ: 
Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет, 2020. 132 
с.
5) Венгринович Н.Р., 
Цебрук І.Ф. Робочий 
зошит з англійської 
мови за професійним 
спрямуванням / 
Professional English in 
General Medicine для 
студентів II курсу 
медичного факультету 
спеціальностей 222 
«Медицина», 228 
«Педіатрія» (Модуль 
2). Івано-Франківськ: 
Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет, 2020. 126 
с.
4. Автор (розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з дисципліни 
«Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням): 
англійська» з 
підготовки фахівців 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Стажування:
Стажування на базі 
кафедри філології та 
перекладу Івано-
Франківського 
національного 
технічного 
університету нафти і 
газу, 07.10.-15.11.2019, 
№46-124-127, 6 
кредитів ECTS.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член опорної кафедри 
мовознавства ІФНМУ, 
викладач НТЦ 
"Іноземні мови для 
професійного 
спілкування" при 
кафедрі мовознавства.

12894 Савчук Лілія Старший Факультет Диплом 23 Іноземна мова Наявні напрацювання 



Дмитрівна викладач, 
Основне 
місце 
роботи

підготовки 
іноземних 
громадян

спеціаліста, 
Прикарпатськ
ий університет 
імені Василя 

Стефаника, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

030502 
Англійська 

мова і 
література

(за 
професійним 
спрямуванням)

(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2000 р., спеціальність 
“Англійська мова і 
література”, 
кваліфікація 
філолога, викладача 
англійської мови і 
літератури, диплом 
спеціаліста ВА № 
11978277.
2. Підручники та 
посібники:
Піжук Т.Г., Височан 
В.З., Масляк М.В., 
Савчук Л.Д. 
Навчальний посібник 
з англійської мови для 
студентів медичного 
коледжу спеціальності 
«Стоматологія 
ортопедична». Івано-
Франківськ: ДВНЗ 
«Івано-Франківський 
національний 
медичний 
університет», 2016р. 
343 с.
3. Методичні 
публікації:
Мельничук О.М., 
Сілевич Л.І., Савчук 
Л.Д. Формування 
фахової компетенції у 
студентів медичних 
ВНЗ під час вивчення 
курсу за вибором 
«Теорія і практика 
професійної мовної 
комунікації». 
Актуальні проблеми 
розвитку освіти і 
науки в умовах 
глобалізації: 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
Дніпро, 2016. Частина 
ІІ. С.217-219.
4. Стажування:
Стажування на 
кафедрі англійської 
філології 
Прикарпатського 
університету 
ім.В.Стефаника, 
06.12.2016, №01-
15/03-730.
5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член опорної кафедри 
мовознавства ІФНМУ, 
групи перекладачів 
при кафедрі

32675 Білічак 
Оксана 
Ігорівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 

13 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 9, 16, 17.

1. Диплом про вищу 



"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057212, 
виданий 

02.07.2020

освіту:
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2007 р., спеціальність 
«Мова та література 
(англійська)», 
кваліфікація 
філолога, викладача 
англійської, німецької 
мов та зарубіжної 
літератури, диплом 
спеціаліста ВА № 
32542766.
2. Диплом кандидата 
філологічних наук:
ДК № 057212 (10.01.01 
– українська 
література) від 
02.07.2020.
3. Сертифікат 
відповідно до 
Загальноєвропейської 
рекомендації з мовної 
освіти (на рівні не 
нижче В2):
Cambridge English, 
First Certificate in 
English, CEFR Level 
B2, certificate number 
0062780924 (Lviv, 
2018).
4. Методичні 
публікації:
1) Bilichak O., Shkoruta 
I. How to transfer our 
teaching skills from the 
face- to-face classroom 
to a digital environment 
to deliver effective 
lessons. Innovative 
Development of Science 
and Education: 
Abstracts of II 
international Scientific 
and Practical 
Conference. Athens, 
Greece (26 – 28 April, 
2020). P. 226-230.
2) Bilichak O. English 
Language Teaching 
Today: what is effective 
teaching? Effective 
methods of teaching 
philological sciences in 
higher education 
institutions. Baia Mare, 
Romania (January 20 – 
February 28, 2020) 
P.19-22.
5. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях:
1) Білічак О. 
Часопросторова 
модель художнього 
світу поезії митця. 
Науковий журнал 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності. 
Львівський 
філологічний часопис: 
зб. наук. праць.  Львів, 
2018.  Вип. 3.  С. 26 – 
31.
2) Білічак О. 
Інтертекстуальний 
характер лірики Є. 
Плужника : художньо-



філософське 
світобачення. 
Південний Архів: зб. 
наук. праць. 
Філологічні науки.  
Херсон, 2019.  Вип. 
LXXVIII. – C. 8 – 13.
3) Білічак О. 
Своєрідність 
метафоричної 
образності поезії  
Євгена Плужника. 
Держава та регіони. 
Серія «Гуманітарні 
науки».Запоріжжя, 
2018. Вип. 1. С. 27 – 
33.
4) Білічак О. 
Стилістичні фігури в 
поетиці Євгена 
Плужника. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. Зб. наук. 
праць.  Одеса, 2017.   
Вип. 30.  С. 7 – 11.
5) Білічак О. 
Джерелознавча база 
дослідження творчості 
Є.Плужника. 
Актуальні питання  
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету Івана 
Франка. Дрогобич, 
2020. Вип.28. С. 17-23.
6. Стажування:
1) Міжнародне 
стажування "Effective 
methods of teaching 
philological sciences in 
higher education 
institutions", North 
University Centre of 
Baia Mare, Romania, 
2020, 180 год.
2) Захист 
кандидатської 
дисертації на тему 
«Поетика лірики 
Євгена Плужника», 
лютий 2020 року – 
180 год;
3) Grade Education 
Centre. TKT online 
preparation – 30 год;
4) Східно-
європейський інститут 
психології. 
Навчально-
демонстраційна сесія 
для освітян – 15 год.
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
2019-2020 
навчального року.



Член опорної кафедри 
мовознавства ІФНМУ, 
викладач НТЦ 
"Іноземні мови для 
професійного 
спілкування" при 
кафедрі мовознавства 
(групи з підготовки до 
Міжнародного 
кваліфікаційного 
іспиту з англійської 
мови FCE на рівень 
В2).

176249 Панчак 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
040101 

Психологiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037181, 

виданий 
01.07.2016

14 Основи 
психології. 
Основи 
педагогіки

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 10, 15, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2005; Спеціальність 
«Психологія» диплом 
спеціаліста серії ВА № 
28011950.
2. Диплом кандидата 
психологічних наук: 
Диплом ДК № 037181 
від 1.07.2016р. наукова 
спеціальність 19.00.07 
– педагогічна та 
вікова психологія;
3. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Кишакевич І.Т., 
Панчак О.В. Медичне 
мислення, як творче 
мислення лікаря. 
Актуальні проблеми 
психології: зб. Наук. 
Праць Інституту 
психології ім. Г.С. 
Костюка АПН 
України. Т.12, В 22., 
К.2016, с. 133-143.
2) Павлюк Т.В., Рожко 
М.М., Панчак О.В. 
Оцінка 
психоемоційного 
стану в студентів 
молодших курсів 
медичного 
університету. 
Галицький лікарський 
вісник. 2017, Т.24, 
№2, ст. 34-36.
3) Козова І.Л., Панчак 
О.В. Робота кабінету 
психологічної 
допомогиу вищому 
навчальному закладі 
як один з 
інноваційних шляхів 
підвищення мотивації 
до навчання студентів. 
Сучасні підходи до 
вищої медичної освіти 
в Україні. ТДМУ, 2017. 
Т.2, ст. 67.
4) Павлюк Т.В., Рожко 
М.М., Панчак О.В. 
Оцінка стану тканин 
пародонта в студентів 
молодших курсів 
медичного 
університету з 



різними рівнями 
тривожності. 
Галицький лікарський 
вісник. 2018, Т.25. № 
3, с.22-25.
5) Pavliuk TV, Rozhko 
MM, Panchak OV. 
Substantiation of 
initial-I stage 
generalized 
periodontitis complex 
treatment choice 
among medical 
university students 
according to indicators 
dynamics changes of 
oral cavity prooxidant-
antioxidant system. 
Архів клінічної 
медицини.2019;25(2):7
-11.
4. Стажування:
1) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування “Наукові 
дослідження в 
дидактичному 
процесі” у Вищій 
державній медичній 
школі м.Ополє, 
Польща з 16 по 20 
вересня 2019 року (120 
аудиторних годин).
2) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год). 
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
Сертифікат вивчення 
іноземних мов рівня 
В2 № KW-009/0820, 
2020р.
Участь в науково-
методичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Досвід 
впровадження 
європейської 
кредитно-трансферної 
системи у вищих 
навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ-ІV 
рівнів акредитації 
Перша українсько-
польська академія з 
медсестринства та 
реабілітології». 20 
травня 2016 р.



5. Підвищення 
кваліфікації:
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2018 рік, ВА 
085011950, 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти. 
Тематичне 
удосконалення.
6. Керівник кабінету 
психологічної 
підтримки ІФНМУ.

32203 Гайдукевич 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
магістра, 

Прикарпатськ
ий університет 

ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030301 Iсторiя, 

Диплом 
доктора 

філософії ДK 
044612, 
виданий 

04.11.2008, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 044612, 

виданий 
17.01.2008, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034964, 
виданий 

25.04.2013

14 Історія 
України та 
української 
культури

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 6, 16, 17. 
1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківський 
державний 
педагогічний інститут 
ім.В Стефаника 
23.07.1990р
Спеціальність: історія
Кваліфікація: історик, 
викладач 
Диплом ВА № 
23474095.
2. Диплом кандидата 
історичних наук:
Диплом ДК 044612 від 
17.01.2008р.
Спеціальність 07.00.01 
Історія України
3. Вчене звання 
доцента: 
Атестат  12ДЦ № 
034964 від 25.04.2013 
р.
4. Навчальні 
посібники:
1) Гайдукевич О.О. 
Микола Саєвич: 
лісівник, науковець, 
патріот / Олена 
Гайдукевич  - Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2015 – 176 с. 
Монографія. ISBN 
966-8288-39-4.
2) Гайдукевич О.О., 
Голубчак О.І. 
Природоохоронна 
діяльність Української 
греко-католицької 
церкви (1920-1939 
р.р.)/ Олена 
Гайдукевич, Олексій 
Голубчак - Івано-
Франківськ, 2019. – 
232 с. Монографія. 
ISBN 978-966-2716-26-
9.
Статті в монографіях:
3) Гайдукевич О.О. 
Видатні церковні 
природоохоронні 
діячі Галичини / 
Олена Гайдукевич // 
Українознавство в 
персоналіях - у 
системі вищої 
медичної освіти: 
монографія: кн. 1 / За 
заг. ред. д-ра філолог. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл.діяча науки і 



техніки В.А.Качкана – 
Івано-Франківськ: 
Місто НВ, 2017. - 268 
с. (С.15-42). ISBN 978-
966-428-497-1. 
ISBN 978-966-428-
498-8 (Кн. 1).
4) Гайдукевич О.О. 
Андрей Шептицький: 
охорона природи, 
туризм та піклування 
про здоров’я галичан 
(30-ті роки ХХ ст.) / 
Олена Гайдукевич // 
Українознавство в 
персоналіях - у 
системі вищої 
медичної освіти: 
монографія: кн. 2 / За 
заг. ред. д-ра філолог. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл.діяча науки і 
техніки В.А.Качкана – 
Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2018. - 304 с. 
(С.50-67). ISBN 978-
966-428-497-1.
ISBN 978-966-428-
498-8 (Кн. 2).
5) Гайдукевич О.О. 
Культурно-просвітній, 
науковий та 
природоохоронний  
діяч Галичини - 
доктор Микола 
Саєвич / Олена 
Гайдукевич // 
Українознавство в 
персоналіях - у 
системі вищої 
медичної освіти: 
монографія: кн. 3 / За 
заг. ред. д-ра філолог. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл.діяча науки і 
техніки В.А.Качкана – 
Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2019. - 360 с. 
(С. 22-36). ISBN 978-
966-428-497-1.
ISBN 978-966-428-
498-8 (Кн. 3).
6) Гайдукевич О.О. 
Лісівник-науковець 
Андрій П’ясецький 
/Олена Гайдукевич // 
Українознавство в 
персоналіях - у 
системі вищої 
медичної освіти: 
монографія: кн. 4 / За 
заг. ред. д-ра філолог. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл.діяча науки і 
техніки В.А.Качкана – 
Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2019. ISBN 
978-966-428-497-1.
7) Гайдукевич О.О. 
Легіон Українських 
Січових стрільців  на 
Волині. /Олена 
Гайдукевич //ЗУНР. 
1918-1923. 
Енциклопедія – том 2 
– Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2019р.
5. Публікації у 



виданнях включених 
до наукометричних 
баз Skopus i Web of 
Science:
1) Haydukevych 
Olena.Metropolitan 
Andriy Sheptytskyy and 
first Ukrainian Nature 
Reserve of the 
Carparthians 
(Митрополит Андрей 
Шептицький та 
перший український 
заповідник Карпат) // 
Canadian Scientific 
Journal - №2, 2015 – р. 
81-86. (Англ.). 
Міжнародне видання.
2) Гайдукевич О.О. 
Перші українські 
заповідники УГКЦ в 
Горганах / Олена 
Гайдукевич // Modern 
scientific researches 
and developments: 
theoretical value and 
Practical results. 
Materials of  
Internatsonal scientific 
and practical 
conference. 15-18 
March, 2016. 
Bratislava, Slovak 
Republic].- Bratislava, 
2016. – Р 26-27. Зб. 
матер. міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
наукові дослідження 
та розробки: 
теоретична цінність та 
практичні 
результати» 14-19 
березня 2016 р., 
Братислава 
(Словаччина) - 
Братіслава, 2016. – С. 
26-27. Міжнародне 
видання.
3) Гайдукевич О.О. 
Перший український 
кедровий заповідник в 
Карпатах. / Олена  
Гайдукевич // Зб. мат. 
ІV міжн. наук. конф. 
«Достовірність 
історичних 
досліджень – Нові ідеї 
в філософії» - Турція. 
Анкара. – 6 квітня 
2017 р. – С. 23-29. 
ІV International 
Scientific Conference. 
The authenticity of 
historical research – 
new ideas in 
philosophy. Volume II, 
Part I. – April 6, 2017. 
Ankara, Turkey. – P. 
23-29.
Міжнародне видання.
6. Публікації у 
виданнях включених 
до переліку фахових 
видань ДАК України:
1) Гайдукевич О.О. 
Митрополит Андрей 
Шептицький та 
охорона природи 
Галичини / Олена 
Гайдукевич, Наталія 



Концур // Наук. 
вісник Чернівецького 
нац. у-ту ім. Ю. 
Федьковича. Історія - 
№ 2/2016 (44). – 
Чернівці,  2016. – С. 
20-26.
2) Гайдукевич О.О. 
Митрополит Андрей 
Шептицький – 
природоохоронний 
діяч Галичини / 
Олена Гайдукевич // 
Схід: аналітично-
інформаційний 
журнал. Економіка, 
історія, філософія / 
Український 
культурологічний 
центр. – Маріуполь, 
2016. - № 1 (141) 
січень-лютий 2016 р. – 
С. 35-39.
3) Гайдукевич О.О. 
УГКЦ: туризм і 
охорона природи в 
Карпатах (30-ті роки 
ХХ ст.) / Олена 
Гайдукевич // Схід: 
аналітично-
інформаційний 
журнал. Економіка, 
історія, філософія / 
Український 
культурологічний 
центр. –  Маріуполь - 
Запоріжжя, 2016. - № 
4 (144) липень-
серпень 2016 р. – С. 
52-56.
4) Гайдукевич О.О. 
Проблема охорони 
довкілля та 
природоохоронні 
інституції Галичини 
(20-30-ті р.р. ХХ ст.) / 
Олена Гайдукевич // 
Схід: аналітично-
інформаційний 
журнал. Економіка, 
історія, філософія / 
Український 
культурологічний 
центр. –  Маріуполь - 
Запоріжжя, 2017. - № 
1 (147) січень-лютий 
2017 р. – С. 46-52.
5) Гайдукевич О.О. 
Маєтності Греко-
католицької церкви в 
Галичині у 30-х роках 
ХХ ст. / Олена 
Гайдукевич // Схід: 
аналітично-
інформаційний 
журнал. Економіка, 
історія, філософія / 
Український 
культурологічний 
центр. –  Маріуполь - 
Запоріжжя, 2017. - № 
1 (147) вересень 2017 р. 
– С. 62-71.
7. 
Співавтор(розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з дисципліни 
Навчальна програма:
«Історія України та 



української культури» 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020р.).
Силабуси, рабочі 
програми:
««Історія України та 
української 
культури»» 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020 р.).
8. Стажування:
Пройшла фахове 
стажування в ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника» на 
кафедрі «Історія 
України» факультету 
історії, політології і 
міжнародних відносин 
з 22 жовтня по 23 
листопада 2018 р. 
згідно з наказом № 
128-АГП від 18 жовтня 
2018 р. (посвідчення 
№ 01-15103/2036 від 
29.11.2018 р.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня 
Національної спілки 
краєзнавців України.

69941 Юрчак 
Галина 
Михайлівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

лiтература, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050820, 

виданий 
05.03.2019

11 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 15, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту. 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
2009 р., спеціальність 
«Українська мова та 
література», 
кваліфікація 
філолога, викладача 
української мови та 
літератури, диплом 
магістра ВА № 
36826625
2. Диплом кандидата 
філологічних наук 
ДК № 050820 
(10.01.01 – українська 
література) від 
05.03.2019.
3. Публікації у 
виданнях включених 
до наукометричних 
баз Skopus i Web of 
Science:
Tsurkan M.,Vorobets 
O., Popoilyk Y., 
Yurchak H., Nastenko 



O. The effectiveness of 
the Model 
Implementation of the 
Methodological System 
of Teaching Ukrainian 
as a Foreign Language 
to Medical Students. 
Applied Linguistics 
Research Journal, 
2020, 4 (9). P.200-208. 
(Web of Science).
4. Методичні 
публікації:
1) Юрчак Г.М. 
Формування 
мовленнєвої 
компетентності 
студентів-медиків на 
заняттях з 
«Української мови (за 
професійним 
спрямуванням)». 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі. 
Міжпредметні 
зв’язки. 2019. Вип. 
35.С.163-173.
2) Юрчак Г.М. 
Застосування 
технології розвитку 
критичного мислення 
під час вивчення 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)». 
Закарпатські 
філологічні студії. 
2020. №13. С. 127-131.
5. Публікації у 
фахових виданнях:
1) Юрчак Г. Концепт 
«Іншого» у 
філософському романі 
«Еней і життя інших» 
Юрія Косача. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
Філологічні науки. 
Літературознавство. 
Луцьк : 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2015. № 8. 
С. 166–171.
2) Юрчак Г. М. 
Екзистенційний модус 
роману «Чад» Юрія 
Косача: проблема 
життя та смерті. 
Філологічні трактати. 
Суми : Сумський 
державний 
університет, 2019. Т. 
11. № 3-4. С. 132-139.
3) Юрчак Г. 
Автобіоргафічний 
синерген Юрія 
Косача. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія : 
Філологія. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. 



Випуск 42. Т. 1. С. 77-
80. 
4) Юрчак Г.М. 
Формування 
мовленнєвої 
компетентності 
студентів-медиків на 
заняттях з 
«Української мови (за 
професійним 
спрямуванням)». 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі. 
Міжпредметні 
зв’язки. 2019. Вип. 
35.С.163-173.
5) Юрчак Г.М. 
Застосування 
технології розвитку 
критичного мислення 
під час вивчення 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)». 
Закарпатські 
філологічні студії. 
2020. №13. С. 127-131.
6. Науково-популярні 
пудлікації:
1) Юрчак Г. 
Авантюрно 
пригодницька 
домінанта роману 
«Володарка Понтиди» 
Ю. Косача. 
Wschodnioeuropejskie 
Czasopismo Naukowe 
(East European 
Scientific Journal). 
Warsaw, Poland. 2018. 
№ 5 (33), part. 3. Р. 76 
80.
2) Курінна Н., Юрчак 
Г. Філософська 
парадигма 
романістики Юрія 
Косача: 
антропоцентричний 
аспект. 
Wschodnioeuropejskie 
Czasopismo Naukowe 
(East European 
Scientific Journal). 
Warsaw, Poland, 2018. 
№ 10 (38), part. 5. 
Р.62-68.
3) Юрчак Г. Проблема 
національної 
свідомості в романі 
"Дивимося в очі 
смерті" Юрія Косача. 
Прикарпатський 
вісник НТШ : Слово, 
2019. №2 (54). С. 404-
412.
4) Юрчак Г. 
Художньо-
історіософська 
концепція роману 
"Рубікон 
Хмельницького" Юрія 
Косача. Окриленість 
словом. Збірник 
наукових праць на 
пошану  професора 
Степана Івановича 
Хороба / від.ред. 
Роман Піхманець. 



Івано-Франківськ : 
Місто НВ, 2019. С.328-
334.
5) Юрчак Г. М. 
Жанрово-стильова 
своєрідність 
романістики Юрія 
Косача : автореф. дис 
... канд. філол. наук : 
10.01.01 / ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника». 
Івано Франківськ, 
2018. 20 с.
7. Стажування:
1) University of 
Finance, Business and 
Entrepreneurship 
(Sofia, Bulgaria); 
01.08.2019-31.10.2019, 
№BG/VUZF/493-2019, 
"Modern Teaching 
Methods and 
Innovative 
Technologies in Higher 
Education: European 
Experience and Global 
Trend". 180 год, 6 
кредитів.
2)Прикарпатський 
національний 
університет ім. 
В.Стефаника. Курси 
підвищення 
кваліфікації у форматі 
онлайн-тренінгу 
«Інноваційні 
технології навчання у 
закладі вищої освіти» 
(21-28 жовтня) . 
Сертифікат №104 від 
21.10.20. 60 год, 2 
кредити ECTS.
3) Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми 
філологічних наук, 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладознавства в 
Україні та ЄС» (30-31 
жовтня 2020 року., 
М.Венеція, Італія). 
Сетрифікат №FC-
3031115-CAF від 
31.10.20. 15 год, 0,5 
кредита ECTS.
8. Universal Test ECL 
Authorised Exam 
Centre. Certificate of 
Attendance in Modern 
Language. Level B2 
(Independent user). Від 
15.09.2020.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член опорної кафедри 
ЗВО МОЗ України з 
дисципліни 
"Українська 
(російська) мова як 
іноземна"

135275 Решетило 
Віталій 

Асистент, 
Основне 

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

13 Хірургічні 
хвороби за 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 



Анатолійови
ч

місце 
роботи

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

професійним 
спрямуванням

30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, ВА № 
11991983, (виданий 
26.06.2000 р.), 
кваліфікація лікар-
лікувальник.
2. Наявність 
монографії:
1. Reshetylo VA, 
Sabadosh RV, 
Malyshevska OS. 
Methods of performing 
arterial reconstruction 
with conducting a cross-
external club-shield 
shutter in the existence 
of cuttings in both 
bodies. New stages of 
development of modern 
science in Ukraine and 
EU countries. 4th ed. 
Riga: Baltija 
Publishing; 2019. p. 
100-122.
3. Публікації:
1) Reshetilo VA. 
Justification of the 
choice of the method of 
treating patients with 
multilevel destruction 
of the arterial bed of the 
lower extremities. 
Сolloquium-journal. 
2019; 16(40):41-45. 
2) Сабадош РВ, 
Решетило ВА, Ризюк 
НМ, Решетило АВ. 
Вивчення генетичних 
аспектів ризику 
тромбозу шунтів після 
операцій на артеріях 
нижніх кінцівок. 
EUMJ. 2019;7(3):233-
245. DOI: 
https://doi.org/10.2127
2/eumj.2019;7(3):233-
245
3) Решетило ВА, 
Сабадош РВ, 
Малишевська ОС, 
Решетило АВ. 
Профілактика 
кровотечі в ділянці 
проксимального 
анастомозу під час 
протезування 
інфраренальної аорти. 
Молодий вчений. 
2019; 11:108-126.
4) Reshetylo VA, 
Sabadosh RV, 
Malyshevska OS. 
Methods of performing 
arterial reconstruction 
with conducting a cross-
external club-shield 
shutter in the existence 
of cuttings in both 
bodies. New stages of 
development of modern 
science in Ukraine and 
EU countries. 4th ed. 
Riga: Baltija 
Publishing; 2019. p. 
100-122 DOI: 



https://doi.org/10.3052
5/978-9934-571-78-7
5) Сабадош РВ, 
Решетило ВА, Совтус 
ОФ, Мотуз ВВ, 
Сарапук СВ, Ризюк 
НМ. Предиктори 
тромбозів шунтів у 
пацієнтів з 
атеросклеротичними 
оклюзійно-
стенотичними 
ураженнями артерій 
нижніх кінцівок. Art of 
medicine. 2019; 4(12).
4. Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування:
Науково-професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
5. Підвищення 
кваліфікації. 
Національний 
медичний університет 
ім.О.О. Богомольця, 
10.05.2019 р., 
Посвідчення №ДНП 
19262, підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників.
6. Спеціалізація
Сертифікат лікаря-
спеціаліста судинного 
хірурга №100669 від 
31.05.2017 р.
Сертифікат лікаря 
спеціаліста хірурга від 
29.12.2017 р.
7. Співавтор 
(розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з дисципліни: 
Хірургічні хвороби за 
професійним 
спрямуванням для 
здобувачів першого 
рівня вищої освіти 
кваліфікації освітньої 
«Бакалавр фізичної 
терапії, ерготерапії» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ)
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Сертифікований член 
асоціації судинних 
хірургів, флебологів та 
ангіологів України 
диплом №139.
Член асоціації хірургів 
Прикарпаття.



123649 Свистун 
Іванна 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", 

рік закінчення: 
2013, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа

6 Долікарська 
медична 
допомога

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 14, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: ДВНЗ "Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет" в 2013 р., 
диплом ВА № 
45555523, 
спеціальність 
"Лікувальна справа", 
кваліфікація лікаря.
2. Підручники та 
посібники:
1) Левченко В.А., 
Вакалюк І.П., Свистун 
І.І., Фабрика Р.Р., та 
ін. Невідкладна 
медична допомога на 
догоспітальному етапі. 
Івано-Франківськ: 
НАІР; 2016. 360с.
2) Левченко В.А.,  
Вакалюк І.П., Свистун 
І.І., Овчар А.І., 
Фабрика Р.Р., та ін. 
Невідкладна медична 
допомога на 
догоспітальному етапі. 
Івано-Франківськ: 
Симфонія форте; 
2017. 420с.
3) Левченко В.А.,  
Вакалюк І.П., Свистун 
І.І., Овчар А.І., та ін. 
Невідкладна медична 
допомога на 
догоспітальному етапі. 
Івано-Франківськ: 
Симфонія форте; 
2018. 2. 516с. 
4) Левченко В.А.,  
Вакалюк І.П., Свистун 
І.І., Овчар А.І., та ін. 
Невідкладна медична 
допомога на 
догоспітальному етапі. 
Івано-Франківськ: 
Лідер друк; 2019. 572с.
5) Паращук Л.-В.Д., 
Левченко В.А., 
Грицик А.Р., Анохіна 
С.Л., Свистун І.І. 
Медична допомога 
ураженим отруйними 
речовинами на 
догоспітальному 
етапі: посібник. Івано-
Франківськ; 2019. 
403с. 
3. Методичні 
публікації:
Valerii Levchenko, Ihor 
Vakaliuk, Liubov 
Hordiichuk, Anna 
Ovchar, Mariana 
Maksymiak, Ivanna 
Svystun, Lesia 
Levchenko. State of 
Comorbidity in Patients 
with Hypertension 
under Conditions of 
Industrial Production. 
Galician medical 
journal. 2020; 2(27):12-
19.
4. Стажування: 



1) Польща, Ополє, 
державна медична 
вища школа, 
сертифікат «Вступ до 
симуляції медичної», 
03-07.02.2020 р.
2) Prehospital Trauma 
Life Support" від 
NAEMT (American 
College of Surgeons). – 
м.Львів. Свідоцтво № 
РН-18-00230-12 від 
17.01.2018 р.
5. Підвищення 
кваліфікації:
1) Сертифікат № 
0558-А курсів 
професійної медичної 
англійської мови. – м. 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, червень 2018 
(2 рік навчання);
2) ТУ: Медична 
допомога пораненим 
на до госпітальному 
етапі – свідоцтво СПК 
№ 0035/18 від 
20.01.2018. м. Київ, 
Українська військово-
медична академія, 
факультет 
перепідготовки і 
підвищення 
кваліфікації (15-20 
січня 2018 р.);
3) Навчальний курс 
"Підтримка життя під 
час травми. 
Українська програма". 
Курси "Ukrainian 
trauma life support". – 
м. Івано-Франківськ. 
Сертифікат № 
0342/17 від 03.12.2017 
р.;
4) Підвищення 
педагогічної 
кваліфікації з 10.04 по 
19.06.2017 р. 
Тренінговий центр 
ІФНМУ. Посв. № 8;
5) Курс молодого 
науковця "Організація 
наукових досліджень в 
сучасних умовах 
інноваційного 
розвитку науки", 
ІФНМУ, 2015;
6) Лікар-спеціаліст за 
спеціальністю 
"Медицина 
невідкладних станів" 
(присвоєно 09.12.2015 
р. наказом по ІФНМУ 
№ 1233-д) – 
сертифікат № 535.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Дійсний член 
Асоціації 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини

4400 Човганюк 
Ольга 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

16 Методи 
дослідження у 
фізичній 
терапії та 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 3, 16, 17.



державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038048, 

виданий 
09.11.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028447, 
виданий 
10.11.2011

ерготерапії
1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківський 
державний медичний 
інститут, 1991; 
Спеціальність 
«Лікувальна справа» 
диплом серії ЦВ  
647078
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
Диплом ДК № 
038048  від 
09.11.2006р.
наукова спеціальність 
14.01.11 - кардіологія 
3. Вчене звання 
доцента:
Атестат 12ДЦ № 
028447 від 10.11.2011
4. Публікації:
Співавтор навчальних 
посібників:
1) Практикум з 
клінічної 
фармакології/ 
Навчальний посібник. 
За ред. проф. 
М.А.Оринчак // 
М.М.Рожко, 
М.А.Оринчак, 
І.І.Вакалюк, 
О.С.Човганюк / Івано-
Франківськ – 2015. – 
208 с. 
2) Практикум по 
клинической 
фармакологи / 
Учебное пособие. Под 
ред. проф. 
М.А.Орынчак // 
М.М.Рожко, 
М.А.Орынчак, 
И.И.Вакалюк, 
О.С.Човганюк / 
Ивано-Франковск – 
2015. – 216 с. 
3) Workshop on clinical 
pharmacology / 
textbook for Dentistry 
Faculty. Edited by 
Professor M.A. 
Orynchak // Pozko 
M.M., Orynchak M.A., 
Vakalyuk I.I., 
Chovganyuk O.S. / – 
Ivano-Frankivsk – 
2015. – 196 p. 
4) Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини: порадник 
майбутньому лікарю 
стоматологу: 
навчальинй посібник 
(ВНЗ ІІІ-ІV р.а.) / 
Вірстюк Н.Г., Оринчак 
М.А., Човганюк О.С., 
Александрук Д.П., 
Вакалюк І.І., 
Артеменко Н.Р., 
Краснопольський С.З., 
Гаман І.О., Кочержат 
О.І., Лучко О.Р., 
Василечко М.М., 
Кобітович І.М., 
Гохкаленко М.С.та ін. 
– Івано-Франківськ: 
ДВНЗ «Івано-
Франківський 
національний 



медичний 
університет», 2018. – 
356 с.
5) Збірник алгоритмів 
виконання 
практичних навичок 
при проведенні 
атестації випускників 
за спеціальністю 
«Стоматологія» / 
[Ерстенюк Г.М., 
Човганюк О.С. та ін.]; 
під ред. М.М.Рожка: 
навч. посібник. - 
Івано-Франківськ: 
Видавництво ІФНМУ, 
2020. – 356 с.
6) Практикум з 
медичної етики та 
деонтології / за 
редакцією Вірстюк 
Н.Г. Співавтори: 
Вакалюк І.І., 
Човганюк О.С., 
Кочержат О.І., Лучко 
О.Р., Гаман І.О., 
Василечко М.М., 
Александрук Д.П., 
Краснопольський С.З., 
Лавринович О.М. 
Івано-Франківськ: 
НАІР, 2020. 120 с.
7) Методи обстеження 
при соматичній 
патології: навчальний 
посібник для 
фізичних терапевтів, 
ерготерапевтів: 
навчальний посібник 
(ВНЗ ІІІ-ІV р. а.) / 
Вірстюк Н.Г., Вакалюк 
І.І., Човганюк О.С., 
Кочержат О.І., Лучко 
О.Р., Гаман І.О., 
Василечко М.М., 
Вацеба Б.Р., 
Лавринович О.М.: 
НАІР, 2021. – 232 с. 
Співавтор 
колективних 
монографій:
1) Chovhaniuk O.S., 
Application of modern 
multimedia and 
electronic technologies 
in teaching process 
(Використання 
сучасних 
мультимедійних та 
електронних засобів у 
навчальному процесі) 
/ Olha S. Chovhaniuk, 
Iryna O. Нaman, 
Maryana M. Vasylechko 
// INFORMATION 
AND INNOVATION 
TECHNOLOGIES IN 
EDUCATION. - Series 
of monographs Faculty 
of Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology 
Monograph 19. – 
Katowice. – 2018. – 
548 с. (С.510-513).
2) Chovhaniuk O, 
Skrypnyk N, Haman I, 
Hokhkalenko M. The 
development of medical 
students’ competence 



with simulation-based 
teaching methods / 
Mechanisms for 
Ensuring Sustainable 
Development of 
Society. - Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts // 
Katowice School of 
Technology Monograph 
29. – Katowice. – 2019. 
– 408 с. (С.114-116). 
3) Човганюк О.С., 
Гаман І.О. 
Implementing distance 
learning methods for 
medical students amid a 
pandemic crisis 
Education during a 
pandemic crisis: 
problems and 
prospects. Edukacja w 
czasie kryzysu 
pandemicznego: 
problemy i 
perspektywy.  The 
Academy of 
Management and 
Administration – 
Monograph. – Opole, 
2020. – 296.
5. Стажування:
Науково-професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
6. Підвищення 
кваліфікації:
1) МОЗ України 
Національний 
медичний університет 
імені О.О.Богомольція 
Інститут 
післядиспломної 
освіти Навчально-
науковий центр 
неперервної 
професійної освіти 
посвідчення 
28.12.2018. ДНП № 
18182
2) "Удосконалення 
професійної 
компетентності 
науково-педагогічного 
працівника" МОЗ 
України Атестаційна 
комісія МОЗ України 
присвоєна вища 
кваліфікаційна 
категорія зі 
спеціальності 
"терапія" 21.04.2017. 
посвідчення № 1038.
3) Фахова школа 
«Реабілітація після 
інсульту в практиці 
сімейного лікаря» 



26.11.2020. 
Сертифікат 19-135.
7. Нагороджена у 
2020 році
Почесна грамота за 
багаторічну плідну 
працю в галузі 
охорони здоров’я, 
високий 
професіоналізм, 
вагомий внесок в 
розвиток 
профспілкового руху, 
активну громадську 
діяльність та з нагоди 
професійного свята – 
Дня медичного 
працівника.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ниркового 
фонду України.
Членкиня 
Прикарпатського 
наукового товариства.

148247 Калугіна 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Ужгородський 
університет, 

рік закінчення: 
1983, 

спеціальність:  
лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018234, 

виданий 
09.04.2003, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009418, 
виданий 

16.12.2004

30 Основи 
фармакології 
за 
професійним 
спрямуванням

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 7, 10, 13, 14, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Ужгородський 
державний 
університет, (1983р. ) 
медичний факультет, 
лікувальна справа, 
Кваліфікація: лікар 
диплом спеціаліста 
серії КВ 645284.
2. Кандидат медичних 
наук:
Кандидат медичних 
наук  ДК №018234 
(спеціальність 
фармакологія – 
14.03.05), тема 
дисертації « Фармако-
профілактична  та 
лікувальна 
ефективність 
калефлону при 
гастродуоденальних  
ерозивно-виразкових 
ураженнях» (2003р.).
3. Вчене звання 
доцента:
Доцент кафеди 
фармакології (ДЦ № 
009418 від 
16.12.2004р.)
4. Підручники і 
посібники:
1) Клінічна фармація: 
національний 
підручник для 
студентів вищих 
навчальних закладів / 
за ред. В.П. Черних, 
І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької – Х.: 
НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с. 
(співавтор)
2) Клиническая 
фармация: базовый 
учеб. для студентов 
высш. фармац.учеб. 
заведения (фармац. 



фак.) IV уровня 
аккредитации; [ изд. 
доработ. и доп. ] / под 
ред. В.П. Черных, И.А. 
Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – 
Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 
2015. – 1056 с. 
(співавтор).
5. Стажування:
Підвищення 
педагогічної 
кваліфікації (ХМАПО) 
посвідчення № С 
318905 - ТУ. 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 
рік. 
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1) Членкиня 
Міжнародного союзу 
фундаментальної та 
клінічної 
фармакології 
“UIPHAR”.
2) Членкиня Асоціації 
фармакологів 
України.
3) Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
універсіади з 
клінічної 
фармакології, Київ, 
2018р., 2019р.

161212 Григорук 
Галина 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа

8 Вступ до 
спеціальності

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, 2004, 
диплом спеціаліста ВА 
№25081548 за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація лікар
2. Публікації:
1) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Рівень серотоніну 
та показників 
ліпідного обміну у 
хворих з синдромом 
подразненої кишки з 
закрепами на фоні 
різного ступеня 
ожиріння. Галицький 
лікарський вісник. 
2018;3:35-9.
2) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Типи харчової 
поведінки та рівень 
серотоніну у хворих з 
синдромом 
подразненої кишки з 
закрепами на фоні 
ожиріння. Журнал 
клінічних та 
експериментальних 
медичних досліджень. 
2018;6(1):176-82.
3) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Базальний та 
постпрандіальний 



рівень греліну і 
характер харчової 
поведінки у хворих на 
синдром подразненої 
кишки з закрепами на 
тлі різних ступенів 
ожиріння. Сучасна 
гастроентерологія -
2018;4(102):30-5. 
4)Mischuk VG, 
Grygoruk GV, 
Stupnytska HY. Ghrelin 
level, blood pressure, 
types of eating 
behaviour when 
combined with irritable 
bowel syndrome, 
arterial hypertension 
and obesity. Arch 
Balcan Med Union. 
2018; 63(3):324-9.
5) Mishchuk VH, 
Grygoruk GV, Hubina 
NV, Kozinchuk HV, 
Stupnytska HY. 
Efficiency of synthetic 
melatonin in 
comprehensive therapy 
of patients with a 
combination of irritable 
bowel syndrome with 
constipation, arterial 
hypertension and 
obesity. Romani Medi 
Practi (Practica 
Medicala). 2019; 
14(2166):155-61.
6) Григорук ГВ, Міщук 
ВГ. Ефективність 
різних комбінацій 
антигіпертензивних 
препаратів у хворих з 
високим рівнем 
артеріального тиску 
на тлі ожиріння і 
синдрому подразненої 
кишки з закрепами. 
Вісник наукових 
досліджень. 
2019;1(94):23-8.  
7) Григорук ГВ. Вплив 
лактульози на стан 
мікробіоти товстої 
кишки та ліпідний 
спектр крові у хворих 
на синдром 
подразненої кишки у 
поєднанні з 
ожирінням. Art of 
Medicine, 
2019;2(10):25-9. 
8) Григорук ГВ, 
Міщук ВГ, Церп’як 
НВ. Зміни 
товстокишкового 
мікробіому та 
показники ліпідного 
спектра крові у хворих 
на синдром 
подразненої кишки у 
поєднанні з 
ожирінням. 
Буковинський 
медичний вісник. 
2019;1(89):32-8  
9) Міщук ВГ, Григорук 
ГВ. Зміни рівня 
циркулюючого 
греліну у хворих з 
ожирінням, 
артеріальною 



гіпертензією та 
порушенням функції 
товстої кишки. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція: 
«Терапевтичні 
читання: сучасні 
аспекти діагностики 
та лікування 
захворювань 
внутрішніх органів» 
(присвячені пам’яті 
академіка НАМН 
України ЄМ Нейка), 6-
7 жовтня 2016 р. С. 
159-160.  
10) Міщук ВГ, 
Григорук ГВ. Типи 
харчової поведінки, 
рівень серотоніну і 
греліну. Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні стандарти 
діагностики та 
лікування 
захворювань 
внутрішніх органів» 
26-27 квітня 2018 р. 
ІФНМУ, м. Івано-
Франківськ. С. 54 – 55.
11) Григорук ГВ. 
Ефективність різних 
комбінацій 
антигіпертензивних 
препаратів у хворих з 
високим рівнем 
артеріального тиску 
на тлі ожиріння і 
синдрому подразненої 
кишки з закрепами / 
Матеріали XVI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
молодих вчених і 
фахівців «Актуальні 
питання сучасної 
медицини» 28-29 
березня 2019 року, м. 
Харків. С. 37 – 38. 
12) Григорук ГВ. 
Вплив урапідилу на 
структурно-
функціональні 
показники лівого 
шлуночка у хворих з 
артеріальною 
гіпертензією на тлі 
ожиріння і синдрому 
подразненої кишки з 
закрепами / 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, присвяченої 
Дню науки 
«Інтеграція здобутків 
молодих вчених-
медиків та 
фармацевтів в 
міжнародний 
науковий простір: 
сьогодення та 
перспективи» 16-17 
травня 2019 року, 
Київ. С. – 19-20. 
13) Міщук ВГ, 



Григорук ГВ. Вплив 
курсового 
застосування віта-
мелатоніну в 
комплексній терапії 
синдрому подразненої 
кишки з закрепами на 
тлі ожиріння і 
артеріальної 
гіпертензії / Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
“Ювілейні 
терапевтичні читання. 
Клінічна та 
профілактична 
медицина: досвід та 
нові напрямки 
розвитку”, присвячена 
100-річчю від дня 
народження 
академіка ЛТ Малої, 
11-12 квітня 2019 р., 
Харків. С. 24-25.  
14) В.Г. Міщук, Г.В. 
Григорук, Т.М. 
Фешовець, Г.В. 
Козінчук, Н.І. Турчин 
«Особливості та 
проведення 
викладання 
дисципліни «Моделі 
надання 
реабілітаційних 
послуг на основі 
міжнародної 
кваліфікацій 
функціонування» 
Збірник тез науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
17 травня 2019 р. М. 
Яремче. с. 102-104. 
3. Підвищення 
кваліфікації 
• Спеціалізація 
«Лікувальна 
Фізкультура» 
(сертифікат № 10703) 
від 25 травня, 2017 р,. 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
• Проходження 
навчання за 
програмою Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 20.06.2017 – 
26.06.2017, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Kyiv, 
Ukraine)
• Проходження 
навчання за 
програмою Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 10.06.2018 – 
15.06.2018, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Vinnytsia, 
Ukraine)



Проходження 
навчання за 
програмою 
Multiprofessionelles 
Seminar Palliative 
Care-Capacity Building 
und Empowerment 
25.11.2019- 29.11.2019, 
Paracelsus 
medizinische privat 
universitat.

61009 Кузенко 
Олександра 
Йосифівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004353, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007669, 
виданий 

19.06.2003

21 Основи 
психології. 
Основи 
педагогіки

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
диплом спеціаліста 
ЛС № 000956, дата 
видачі – 30 червня 
1995 року, 
спеціальність  
початкове навчання з 
додатковою  
спеціальністю 
виховання в дитячому 
будинку та школі-
інтернаті, 
кваліфікація вчителя 
початкових класів, 
вихователя дитячого 
будинку та школи-
інтернату.
2. Диплом кандидата 
педагогічних наук: ДК 
№ 004353 (13.00.01 – 
теорія та історія 
педагогіки) від 
13.10.1999 р.
3. Вчене звання 
доцента: Атестат ДЦ 
№ 007669 від 
19.06.2003 р.
4. Підручники та 
посібники:
Кузенко О.Й. 
Корекційна 
педагогіка: 
Навчальний посібник 
/За ред. д. філ. наук., 
проф. Качкана В.А. 
Івано-Фраківськ, 
2020. 200 с.
5. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
Fomin K., Budnyk O., 
Matsuk L., Mykhalchuk 
O., Kuzenko O., Sirenko 
A., Zakharasevych N. 
Dynamics of Future 
Teachers’ Cognitive 
Readiness Development 
to Organize Students’ 
Dialogic Learning. 
Revista Inclusiones. 
Vol.7. Esp. 
Octubre/Diciembre/Jun
io, 2020. Pp. 276-288. 
ISSN 0719-4706 (WoS)
6. Методичні 



публікації:
1) Кузенко О., Мацук 
Л., Адамів М. 
Підготовка майбутніх 
фахівців професійного 
типу «людина-
людина» до 
міжособовго 
спілкування засобами 
українського мовного 
етикету// Освітні 
обрії. Том 51. № 2. 
2020.С.52-68.
2) Мацук О., Кузенко 
О. Психолого-
педагогічні 
дослідження 
актуальних проблем 
впровадження 
дошкільної 
інклюзивної освіти в 
Україні // Молодь і 
ринок. №2 (181). 
2020. С. 99-106.
3) Кузенко О., 
Лисенко-Гелемб’юк К. 
Формування 
соціальної 
компетентності 
особистості в період 
дошкільного 
дитинства // Освітній 
простір України. №7. 
2019. С.120-127
4) Кузенко О. 
Навчально-методичні 
аспекти підготовки 
майбутніх учителів 
початкової школи до 
застосування 
інноваційних 
педагогічних 
технологій //Збірник 
наукових праць 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія: 
педагогічні 
науки.Хмельницький:
Видавництво 
НАДПСУ,2019. № 1 
(16). С. 192-206
5) Кузенко О., 
Кіндратів Е., Чуйко 
Н., Гурик З., Костюк 
В., Кондрат І.-А. 
Формування 
універсальних 
компетентностей 
майбутніх лікарів - 
патологоанатомів 
засобами художньої 
літератури// Освітній 
простір України. 
Вип.14. 2019. С. 76-85.
6) Kuzenko O., 
Chupakhina S. IT and 
art-therapeutic support 
for children with 
complications of 
development and 
socialization processes 
in inclusive education 
//East European 
Science Journal. 
#6(46). 2019. part 5. 
S.56-66.
7) Кузенко 
Олександра, Мацук 
Людмила. 



Професіограма 
сучасного вчителя 
початкових класів у 
руслі впровадження 
концепції Нової 
української школи // 
Освітній простір 
України. Вип. 13. 2018. 
С. 160-167.
8) Кузенко 
Олександра. 
Формування фахової 
компетентності 
майбутніх учителів-
логопедів в процесі 
професійної 
підготовки// Освітній 
простір України. 
Вип.14. 2018. С. 88-96.
9) Кузенко О.Й. 
Формування 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності 
майбутніх педагогів в 
контексті інтеграції 
України в 
європейський  
освітній простір // 
Освітній простір 
України: Науковий 
журнал ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника». 
Вип. 7. 2016. С. 65-70.
7. Співавтор 
(розробник) 
навчальної програми, 
робочої навчальної 
програми та силабусу 
з навчальної 
дисципліни «Основи 
психології. Основи 
педагогіки» з 
підготовки фахівців 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» (ІФНМУ, 
2020 р.);
8. Стажування: ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника». Кафедра 
теорії і методики 
дошкільної та 
спеціальної 
педагогіки з 23.09 по 
22.11. 2019 р. Довідка 
№ 01-23/300 від 
10.12.2019р.
9. Підвищення 
кваліфікації:
1). REHAB Autumn 
School on Physical 
Therapy of 2 ECTS 
credits under EU 
Erasmus+ Project 
«Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine 



2018-2021» (REHAB) 
September 14 – 18, 
2020. Ternopil, 
Ukraine.  
2) Education Basic 
Seminar Charakter for 
kids. Dallas. Texas. 
USA. John D. Cooke 
BS, MS, MA, PhD 
10.03-11.03. 2020 р. (9 
hours of participation)
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
4) Онлайн-тренінг з 
підвищення 
педагогічної 
майстерності «Нові 
виклики 
дистанційного і 
змішаного навчання» 
на базі  Центру 
інноваційних освітніх 
технологій 
«PNUEcoSystem» 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника». 30 год./ 1 
кредит  ЄКТС. 10-12 
грудня 2020 р.  
Сертифікат № 154.
5) Тренінг 
«Інноваційні 
технології навчання у 
закладі вищої освіти» 
для науково-
педагогічних 
(педагогічних) 
працівників. Центр 
інноваційних освітніх 
технологій «PNU 
EcoSystem» ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
21-28 жовтня 2020р. 
(60 год.)
6) Тренінг 
«Виховання 
характеру» Даллас. 
Техас, Джон Кук (BS, 
MS, MA, PhD). 10.03-
11.03.2020р. (9 год.).
10. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ГО « 
Всеукраїнська 
асоціація корекційних 
педагогів»

295809 Антимис 
Ольга 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-

25 Анатомія 
людини

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 



роботи Франківська 
державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000836, 

виданий 
25.06.1998, 

Атестат 
доцента ДЦ 

007672, 
виданий 

19.06.2003

1, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Диплом спеціаліста 
“Лікувальна справа” 
кваліфікація-лікар 
виданий Івано-
Франківською 
медичною академією 
23.06.1995 р. КД 
№900418
2. Диплом кандидата 
медичних наук
Виданий Вищою 
Атестаційною 
комісією України, 
рішенням 
спеціалізованої вченої 
ради Національного 
медичного 
університету ім. 
О.О.Богомольця 
25.06.1998 р.  
ДК000836
3. Вчене звання 
доцента:
Міністерство освіти і 
науки, Рішення 
Атестаційної колегії, 
протокол №3/1-Д
від 19.03. 2003 р. 
ДЦ007672.
4. Публікації:
1) Fedorovska Maryana 
Ivanivna, Polovko 
Natalia Petrivna, 
Fedenko Svitlana 
Mykolaivna, Antymys 
Olga Vasylivna. Study 
of Vasodilating and 
Regenerative Effect of 
the Gel with Nettle 
Juice intended for 
Telogen Effluvium 
Treatment. Journal of 
Applied Pharmaceutical 
Science (JAPS). – 2018. 
– V: 8, № 1. Р. 93-97. 
DOI:10.7324/JAPS.201
8.8114.
2) Ярема М.І. 
Федоровська, О.В. 
Антимис. 
Дослідження 
фолікулостимулюючої 
активності емульгелю, 
що призначений для 
корекйії анлрогенної 
алопеціїю Збірник 
наукових праць 
співробітників 
НМАПО 
ім.П.Л.Шупика. – 
2017. – №28. С. 506-
514.
3) М.І.Федоровська, 
Н.П.Половко, 
О.В.Антимис. 
Вивчення 
фолікулостимулюючої 
дії крему з 
рослинними 
субстанціями. 
Клінічна фармація. – 
2017. – т. 21, № 3. 
С.35-40.
https://doi.org/10.2495
9/cphj.17.1429
4) М.І.Федоровська, 
Н.П.Половко, 



О.В.Антимис 
Вивчення 
фолікулостимулюючої 
дії м’яких лікарських 
косметичних засобів 
на моделі андрогенної 
алопеції у 
щурів.Український 
біофармацевтичний 
журнал.- 2019. - No 2 
(59). С. 50-54.
DOI: 
https://doi.org/10.2495
9/ubphj.19.217
5) Саган Н.Т., Заяць 
Л.М, Антимис О.В., 
Дутчак У.М., Пітулей 
А.В. Вікові 
особливості 
структурних 
компонентів 
жувального м’яза при 
йододефіцитному 
стані. Вісник проблем 
біології і медицини. 
2020. №3. С. 251-254. 
DOI: 10.29254/2077-
4214-2020-3-157-251-
254
6) Yatsyuk К., 
Fedorovska M., 
Antymуs О. Study of 
antiinflammatory effect 
of concentrated juice 
and granules from 
vaccinium oxycoccos 
fruits on the model of 
bacterial cystitis in rats. 
«EUREKA: Health 
Sciences» 2020. - № 
6.- р. 88-94. DOI: 
10.21303/2504-
5679.2020.001505.
5. Підвищення 
кваліфікації
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення № 
КД 900418 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2015 р.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня Івано-
Франківського 
об’єднання АГЕТ.

136210 Чурпій Ігор 
Костянтинов
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 

20 Механотерапія Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 
16, 17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Лікувальна справа». 
кваліфікація 
спеціаліста лікар 
Спеціалізація 
«Хірургія». 
Сертифікат № 967 від 
27.06.1997 р. 
Дніпропетровська 
державна медична 
академія



академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

доктора наук 
ДД 005123, 

виданий 
15.12.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019707, 
виданий 

02.07.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001650, 
виданий 

16.02.2006, 
Атестат 

професора AП 
000677, 
виданий 

18.12.2018

2. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності: 
«Фізична та 
реабілітаційна 
медицина» сертифікат 
лікаря-спеціаліста № 
2036 від 10.06.2020 р. 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова
3. Кваліфікаційна 
категорія зі 
спеціальності 
«Хірургія» «Вища»
Посвідчення №1195, 
наказ 2121 від 
21.10.2019 р.
4. Наявність 
відповідного 
наукового ступеня 
Доктор медичних 
наук, спеціальність 
14.01.03 – Хірургія». 
Диплом ДД № 005123 
від 15.12.2015 р.
Професор кафедри 
хірургії, атестат АП № 
000677 від 
18.12.2018р.
Львівський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. м. Львів, 
Україна 2017 – 
2020рр. Закінчення з 
відзнакою інституту і 
здобуття ступеня 
вищої освіти: магістр 
зі спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування»
Диплом М20 № 
100303 від 30.06.2020 
р.
5. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
1) Churpiy I. Surgical 
prevention and 
treatment of 
postoperative 
hypoparathyroidism in 
patients operated on 
thyroid gland / I. 
Churpiy, V. Skrypko, A. 
Pasko, A. Kovalenko // 
Georgian medical news. 
- 2018.– №3 (276), P. 
34 – 40. (Web of 
Science, Scopus)
2) Чурпий И.К. 
Включение 
Цитофлавина в 
комлексном лечении 
синдрома 
диабетической стопы 
с признаками 
медиакальциноза 
сосудов нижних 
конечностей / И.К. 



Чурпий, В.Д. Скрипко, 
И.Я. Михалойко, А.Л. 
Коваленко, В.А. 
Заплутанов // 
Хирургия им. Н.И. 
Пирогова. – 2018. № 
10, С. 69 – 72. ( Web of 
Science, Scopus)
3) I.K.Churpiy. Role 
nitric oxide in 
pathogenesis of tumor 
growth and its possible 
application in cancer 
treatment. 
Experimental Oncology 
2019. – 41, 2, P. 1-6. 
(Scopus)
4) I.Churpiy. Cognitive 
disability in 
estrogenectomited and 
old rats with 
development of 
diabetes mellitus. - 
Wiadomosci Lekarskie 
2019, tom LXXII, nr 8, 
P. 1517-1522. (Scopus). 
6. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Чурпій І.К. 
Характеристика та 
оцінка якості життя у 
хворих оперованих на 
перитоніт / 
Галицький лікарський 
вісник, №4. Т. -
23,число 4 – 2016. С.71 
– 72.
2) Чурпій І.К. 
Моніторинг 
хірургічної тактики 
при гострих 
порушеннях 
мезентеріального 
кровообігу / Гончар 
М.Г., Кучірка Я.М. 
Богуш А.Є. / 
Науковий Вісник 
Ужгородського 
Університету” Серія 
«Медицина». ̶  2016. ̶  
Випуск 2 (46). – С.   – 
293.
3) Чурпій І.К. 
Морфологічні зміни 
печінки та їх корекція 
у хворих на перитоніт 
/ Art of Medicine, 
№1(1), 2017р. С. 6 - 9.
4) Чурпій І.К. 
Застосування озону в 
ранньому 
післяопераційному 
періоді у хворих 
похилого та старечого 
віку з гострим 
холециститом / 
Чурпій К.Л., Чурпій 
В.К. / Клінічна 
анатомія та 
оперативна хірургія - 
Т.16, № 3. – 2017р. – 
С.138 – 140. 
5) Чурпій І.К. 
Клінічний випадок 
підшкірного 
дифіляриозу лівої 
скроневої ділянки / 



Богуш А.Є., Мурущак 
Н.М.. Горбаль Б.Г. / 
Art of Medicine” №1 
(1), 2017р. С. 105-110. 
(Scientific and practical 
journal).
6) Чурпій І.К. 
Логопедичний масаж 
у дітей із особливими 
потребами. І.К. 
Чурпій, М.В. Фіцич  // 
Art of Medicine, 
№2(6), 2018р. С. 98 – 
10.1 (Scientific and 
practical journal).
7) Чурпій І.К. 
Реабілітація пацієнтів 
на перитоніт в 
ранньому 
післяопераційному 
періоді І.К. Чурпій, 
К.Л.Чурпій, В.К. 
Чурпій //Art of 
Medicine, №3 (7), 
2018р. С. 203-206. 
(Scientific and practical 
journal).
8) Чурпій І.К. Фізична 
реабілітація при 
парезах. І.К. Чурпій, 
М.В. Фіцич // Art of 
Medicine, №3 (7), 
2018р. С. 199-202. 
(Scientific and practical 
journal).
9) Чурпій І.К. Досвід 
лапароскопічного 
лікування 
перфоративної 
виразки 
дванадцятипалої 
кишки. І.К. Чурпій, 
К.Л. Чурпій, В.К. 
Чурпій, І.В. Мельник 
// Art of Medicine, №4 
(8), 2018р. С. 187-188.
10) Чурпій І.К. 
Реабілітаційний 
потенціал санаторно-
курортного комплексу 
«Моршинкурорт» / 
Голод Н.Р., Федірко А. 
М., Мельник О.В. // 
Art of Medicine,  - 2019. 
- № 1(7) – С. 161-168. 
(Scientific and practical 
journal).
11) Чурпій І.К. 
Фізична реабілітація 
при гіперактивності у 
дітей різного віку / 
І.К. Чурпій, М.В. 
Фіцич  // Art of 
Medicine” №1 (9), 
2019р. С. 168-178. 
(Scientific and practical 
journal).
12) Чурпій І.К. 
Застосування 
ботулотоксину в 
медицині / Art of 
Medicine. -  №2 (10), 
2019. - С. 140-143. 
(Scientific and practical 
journal).
13) Чурпій І.К. 
Коротко про скринінг 
колоректального раку 
/  Art of Medicine.  -  
№3 (11), 2019. - С. 105-
109. (Scientific and 



practical journal).
14) Чурпій І.К. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів /Art 
of Medicine, Науково-
практичний журнал. - 
2019. - № 4(12). - C.50-
57. DOI: 
10.21802/artm.2019.4.1
2.50
15) Чурпій І.К. Сучасні 
аспекти 
реабілітаційного 
обстеження при 
порушенні постави у 
людей молодого віку / 
Т.Г.Бакалюк, 
І.К.Чурпій, О.В.Янів, 
Г.О.Стельмах, 
Є.Ю.Телиця, / Art of 
Medicine, №1 (13), 
2020р. С. 175 – 180. 
DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180 (Scientific and 
practical journal).
16) Чурпій І.К. 
Застосування 
прогностичних шкал у 
сучасній 
кардіологічній 
практиці (частина1) / 
І.П. Вакалюк, Н.М. 
Середюк, Р.В. Деніна, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
Art of Medicine, №1 
(13), 2020р. С. 180 – 
194. DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.180 (Scientific and 
practical journal).
7. Наявність 
монографії:
Монографія "Синдром 
діабетичної стопи 
(етіологія, 
діагностика, 
лікування)", Гончар 
М.Г., Пиптюк О.В., 
Чурпій І.К., Скрипко 
В.Д., 2020 р., С. 185. 
8. Науково-практичне 
стажування: 
1) Intensive 
Rehabilitation Training 
Course 10.06.2018 – 
15.06.2018, The 
Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation at the 
Medical College of 
Wisconsin (Vinnytsia, 
Ukraine).
2) Міжнародна 
програма обміном 
досвіду Erasmus+ з 
01.03.2019 по 
07.03.2019, University 
of Valladolid, Іспанія.
3) Медичне турне-
2019, Обмін 
управлінським 
досвідом з 24.11 по 
27.11.2019р. MCFR 
Digital Publishing 



House, Краків, 
Польща сертифікат 
№03335442497/00201
8-19 від 27.11.2019р.
4) Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, посвідчення 
КН 013587 ТУ 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2018р.
5) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
6) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: 
«Розширення 
можливостей та 
повноважень у 
паліативній допомозі» 
(викладачі фахівці 
Академії з паліативної 
допомоги при 
Йоганнес – хоспіс. м. 
Мюнстер, м. Бонн, 
Німеччина, 
Швейцарія, 25-
29.11.2019р.
7) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
8) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології»  м. Івано-
Франківськ (24 год.) .
9) International 
webinar «How to write 
scholarly articles 
acceptable in Scopus 
indexed journals», 
Danylo Halytsky Lviv 
National Medical 
University.Western 
Scientific Center of the 
National Academy of 
Sciences of Ukraine and 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine 
Shevchenko Scientific 
Society: 5 credits, Lviv, 
Ukraine, 13 травня 
2020р.
10) Вебінар 
«Діагностика та 



лікування інсульту 
нетипової етіології» (2 
год.) Neurostudies, 
НМУ імені О.О. 
Богмольця, НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, Київ, 
Україна, 20 травня 
2020р. 
11) ТУ «Управління 
якістю медичної 
допомоги як механізм 
підвищення її 
ефективності» 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, посвідчення 
№ 806 від 
20.03.2020р. Київ, 
Україна, 05-
20.03.2020р.
12) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
Сертифікат № МКФ-
0058 від 08.07.2020р.
13) Курс підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників 
«Актуальні питання 
нової процедури 
акредитації освітніх 
програм» (180 годин, 
6 кредитів), 
сертифікат № 00009-
АП від 30.06.2020р.
Сертифікат рівня В2 з 
англійської мови 
№01-013/2017, 
English Course 
15.12.2017р. Huittinen, 
Finland
Науковий керівник 
комплексної науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка і 
вдосконалення 
організаційно-
методичних основ 
фізичної  терапії у 
хворих із 
захворюваннями 
черевної порожнини 
та нервової системи». 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U000448.
Науковий керівник 
докторської дисертації 
доцента Голод Н.Г. на 
тему: «Теоретико-
методичні основи 
фізичної терапії 
хворих після 
лапароскопічної 
холецистектомії»
Головний редактор 
науково-практичного 
журналу «Art of 
Medicine», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, рішення 



вченої ради ІФНМУ 
від 30.05.2017 р. 
протокол №6.
Член редакційної та 
експертної ради 
журналу “Hygeia 
Public Health”, 
Польща. 
Відповідальний за 
патентну роботу в 
університеті, член 
наукової комісії в 
університеті, наказ 
№867-д від 
19.09.2016р. 
9. Завідувач кафедри 
фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом 
фізичного виховання.
10. Наявність не 
менше п'яти 
авторських свідотств 
або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення. 
1) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
46442 Україна, від 
25.12. 2009 р. Бюлт. 
№ 24. Спосіб ведення 
ран після 
аутодермопластики.
2) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
39283 Україна, від 
25.02.2009 р. Бюлт. № 
2) Спосіб лікування 
перитоніту в 
післяопераційному 
періоді
3) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
40228 Україна, від 
25.03.2009 р. Бюлт. № 
3) Спосіб інтубації 
тонкого кишечника 
при лікуванні 
перитоніту
4) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
46737 Україна, від 
11.01. 2010 р. Бюлт.№ 
4) Спосіб санації 
черевної порожнини 
при перитоніті.
5) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
49343 Україна, від 
26.04.20010 р. Бюлт. 
№ 5) Спосіб 
визначення 
інтоксикації у хворих 
з перитонітом
Чурпій І.К. Патент на 
корисну модель. № 
52240 Україна, від 
25.08.2010 р. Бюлт. №  
6) Спосіб оптимізації 
аналізу результатів 
діагностики, 
лікування та 
визначення прогнозу 
у хворих з 
перитонітом
7) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
68654 Україна від 
10.04.2012 р. Бюлт. № 
7. Спосіб стимуляції 
кишечника в 
післяопераційному 



періодіу хворих на 
перитоніт
8) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
88345 Україна 
від 25.09.2017р. Бюлт. 
№ 18. Лікувально-
косметичний гель для 
місцевого 
застосування при 
телогеновій алопеції
9) Чурпій І.К. Патент 
на корисну модель. № 
88346 Україна, від 
25.09.2017р. Бюлт. № 
18. Лікувально-
косметичний гель для 
місцевого 
застосування при 
андрогенній алопеції.
11. Наявність виданих 
методичних 
рекомендацій:
1) Чурпій І.К. 
Винаходи та корисні 
моделі оформлення 
заявки та отримання 
правової охорони 
2017р. (рішення 
вченої ради про 
публікацію, протокол 
№ 5 від 25.04.2017 
року).
2) Чурпій І.К. Твори 
літератури, науки і 
мистецтва процедура 
отримання державної 
правової охорони та 
управління правами. 
2018р. (рішення 
вченої ради про 
публікацію, протокол 
№ 3 від 27.02.2018 
року).
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
5) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 



проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
12. Наявність науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Чурпій І.К. 
Особливості 
формування фахової 
моралі та етики у 
студентів медичних 
вузів. /Вісник 
Вінницького 
національного 
медичного 
університету, №4. 
2016.  ̶   С. 142-145.
2) Чурпій І.К. 
Надання медичної 
допомоги на 
первинному рівні в 
умовах сільського 
району/ Чурпій К.Л., 
Чурпій В.К. / 
Sustainable 
Development: Social 
and Economic Changes. 
Monograph. Publishing 
House WSZiA. Opole, 
2016. P. 379  ̶ 384.
3) Чурпій І.К. 
Невирішені питання 
навчання основ 
реабілітації. 
Conference Proceeding 
of the 6th International 
Scientific Conference 
Problems and Prospects 
of Territories Socio-
Economic Development 
С.216. April 20 – 23, 
2017, Opole. The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole
4) I.Churpiy  Main ways 
of  education of young 
generation in medical 
universities. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інноваційні 
технології в медицині: 
досвід Польщі та 
України»
28–29 квітня 2017 р. C 
226. м. Люблін, 
Польща.
5) Чурпій І.К. 
Адаптаційні 
механізми до 
опанування 
самостійної роботи 
студентами 



стоматологічного 
факультету з 
вивчення хірургії. / 
Art of Medicine. - №4 
(4), 2017. - С. 69-72. 
(Scientific and practical 
journal).
6) Чурпій І.К. 
Винаходи – головні 
рушії науково-
технічного прогресу 
сучасного суспільства. 
Економічні та правові 
аспекти. / Art of 
Medicine. №2 (2), 
2017. - С. 76-82. 
(Scientific and practical 
journal).
7) Чурпій І.К. 
Особливості 
підготовки молодших 
спеціалістів на базі 
медичного 
університету. / Art of 
Medicine.  - №1 (5), 
2018. - С. 81-84. 
(Scientific and practical 
journal).
8) Чурпій І.К. Сучасні 
аспекти вивчення 
теми “Основи 
фізичної реабілітації” 
на медичних 
факультетах закладів 
вищої освіти / Рудий 
Ю.Й., Марчук О.В., 
Руда І.В., Л.Є. 
Атаманчук // Art of 
Medicine. - 2019. - № 
4(12) - С. 67 – 70. 
(Scientific and practical 
journal).
9) Чурпій І.К. 
Теоретико-правові 
аспекти 
реформування 
системи охорони 
здоров`я / Чурпій 
Н.В., Мельник І.В. / 
Art of Medicine. - №1 
(13), 2020р. С. 170 – 
174. (Scientific and 
practical journal).
10) Чурпій І.К. 
Нормативно-правове 
забезпечення системи 
охорони здоров`я в 
сучасних реаліях / 
Чурпій Н.В., Чурпій 
К.Л. / Art of Medicine 
№2 (14), 2020р. С. 121 
– 125. (Scientific and 
practical journal).
13. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Івано-
Франківського 
осередку Асоціації 
хірургів (посвідчення 
№322 від 
18.01.2012р.).
Член громадської 
організації 
«Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» з 2018р. 
(сертифікат).



295588 Морська 
Ліліана 
Василівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
227 Фізична 
реабілітація

21 Види 
оздоровчо-
рухової 
активності

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16, 17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізичне виховання і 
спорт». Диплом серії 
ЛБНХ №  004097.
2. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична 
реабілітація» 
професійна 
кваліфікація 
«фахівець з фізичної 
терапії, ерготерапії» 
диплом серії С17 № 
081194. 
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
4. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
Морська Л.В. 
Реабілітаційні 
технології корекції 
порушень 
біогеометричного 
профілю постави 
студентів у процесі 
фізичного виховання 
/ Лопацький С.В., 
Михайленко Р.І., 
Морська Л.В, 
Коровайний В.І. / «Art 
of medicine», 3(7) 
липень-вересень 2018. 
С – 195.
5. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки  
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 
Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.



2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 
122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
6. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Морська Л.В. Вплив 
фізичного 
навантаження на 
толерантність до 
глюкози / Морська 
Л.В., Українець А.І., 
Марущак В.Б. // тези 
доповідей 85-ї 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
«Інновації в 
медицині». – Івано-
Франківськ, 2016. - № 
85. – С.245.
2) Морська Л.В. 
Пропріоцептивна 
нейром'язова 
фасилітація як метод 
нейрореабілітації / Н. 
М. Зінченко, Л. В. 
Морська. // Тези 
доповідей 86 науково-
практичної 
конференції студентів 



та молодих вчених із 
міжнародною участю. 
– 2017. – №86. – С. 
105.
3) Морська Л.В. 
Динаміка 
захворювань у 
студентів під час 
занять фізичним 
вихованням у 
медичному 
університеті / А. М. 
Стойко, Л. В. Морська, 
А. В. Українець. // 
Тези доповідей 86 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю. 
– 2017. – №86. – С. 
192. 
4) Морська Л.В. 
Реабілітаційні 
технології корекції 
порушень 
біогеометричного 
профілю постави 
студентів у процесі 
фізичного виховання 
/ Лопацький С.В., 
Михайленко Р.І., 
Морська Л.В., 
Коровайний В.І. / «Art 
of medicine», 3(7) 
липень-вересень 2018. 
С - 195. 
5) Морська Л. В. 
Особливості фізичної 
реабілітації хворих 
після інсульту / 
Ліліана Василівна 
Морська. // Тези 
доповідей 87 науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю. 
– 2018. – №87. – С. 97.
6) Морська Л.В. 
Становлення кафедри 
фізичної реабілітації, 
ерготерапії та 
фізичного виховання 
/ Морська Л.В., 
Йосипенко Л.Ю., 
Дмитришин Д.М., 
Янів О.В., Коровайний 
В.І./ Тези доповідей 
88-ї науково-
практичної 
конференції студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
"Інновації в 
медицині". – Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
101.
7) Морська Л.В. 
«Історичний очерк 
розвитку методу 
реабілітації 
пропріоцептивної 
нейром’язової 
фасилітації. 89 
науково-практична 
конференція студентів 
та молодих вчених із 
міжнародною участю 
«Інновації в медицині 
і фармації» м. Івано-
Франківськ, Україна, 



2020, С.98
7. Науково-практичні 
стажування:
1) Тренінг “Nordic 
Power Personal 
Trainer” 16.02.2020 
м.Київ, диплом № 
205, Інтернаціональна 
федерація Nordic 
power walking.
2) Онлайн тренінг на 
тему «Секрети 
збереження здоров’я 
засобами 
скандинавської 
ходьби» 1.06.2020 
ТОВ «Всеосвіта» 
(ЕДРПОУ 41526967) – 
сертифікат № 
RK584924 (2 год/ 0,06 
кредиту ЄКТС).
3) Онлайн-
навчання"«JuniorZ» - 
фізична культура 
майбутнього" 28 – 
29.05.2020, 
Навчально-науковий 
інститут неперервної 
освіти м. Київ, 
сертифікат № МІК 8-
050 (6 год).
4) Онлайн-тренінг 
«Науково-доказова 
практика як основа 
клінічного мислення 
фізичного терапевта» 
30.05.2020 
Всеукраїнське 
об’єднання фізичних 
терапевтів, сертифікат 
№ 00433 (5 год).
5) Онлайн-тренінг 
«Міофасціальний 
реліз. Робота з 
шийно-комірцевою і 
плечолопатковою 
зонами. Стопа. 
5.05.2020- Академія 
фітнесу України, 
сертифікат № 382.
6) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год).
7) Онлайн курс 
«Біомеханіка і 
функціональна 
анатомія у мануальній 
терапії» з 23.04 по 
7.05.2020р. Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней». 
8) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації 22-23 
березня 2018р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології.
9) Науково-практичне 
стажування з 
09.07.2016 по 
10.07.2016р. Польща, 
Івано-Франківськ, 



Україна «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» на тему: 
«Реабілітація хворих 
після інсульту та 
черепно-мозкової 
травми гострої фази». 
(18 год).
10) Навчальний 
тренінг «Клінічні 
інструменти оцінки 
стану пацієнтів з 
неврологічними 
порушеннями» з 
02.12.2017 по 
03.12.2017 Українсько-
польський центр 
реабілітації Вотум, м. 
Львів (16 год).
11) Тренінгів базовий 
курс PNF 
Proprioceptive 
Neuromuscular 
Facilitation (M. Knott 
Concept) з 17.11.2016 
по 21.11.2016; з 
06.02.2017 по 
10.02.2017 
«Польський центр 
реабілітації 
функціональної 
VOTUM», м.Івано-
Франківськ (100 год).
12) Навчальний 
тренінг «Медична і 
психологічна 
реабілітація» 25-
26.04.2017 Східна 
Таллінська 
центральна лікарня 
(16 год).
13) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
14) Онлайн-курс 
«Manual therapy in the 
rehabilitation of the 
lower back» 14.05 – 
04.06. 2020 – (15 год). 
Школа скелетно-
м’язевої реабілітації 
«Орней».
15) Онлайн-тренінг 
«Сколіоз: сучасні 
світові стандарти. 
Діагностика та 
лікування. 11.07.2020 
– сертифікат № 00769  
частина І (4 год).
16) Онлайн-тренінг 
«Сколіоз: сучасні 
світові стандарти. 
Діагностика та 
лікування. 18.07.2020 
– сертифікат № 
00850  частина ІІ (5 
год). пр.фізичної 



терапії «Phisioera».
17) Воркшоп 
«Тренування при 
порушеннях постави». 
09.08.20, сертифікат 
№599, Академія 
фітнесу України.
19) Онлайн - курс 
“Physical Therapy of 
the Foot”. 24.09-
06.10.2020 (8 год) 
Українська академія 
реабілітації і здоров’я 
людини, Школа 
м’язово-скелетної 
реабілітації «Орней».
20) Онлайн KYIV 
SPORT SUMMIT 26 -
27.09.2020. Attended 
the First International 
Sport Summit.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня ГО 
«Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» з 2018 р.

295787 Козінчук 
Галина 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа

6 Технічні 
засоби в 
фізичній 
терапії та 
ерготерапії

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківський 
національний 
медичний університет 
диплом за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа» 
ВА №41251738 від 
24.06.2011 р.), 
кваліфікація лікар.
2. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
Vasyl H. Mishchuk, 
Galina V. Grygoruk, 
Natalia V. Hubina, 
Halyna V. Kozinchuk, 
Hanna Y. Stupnytska. 
Efficiency of synthetic 
melatonin in 
comprehensive therapy 
of patients with a 
combination of irritable 
bowel syndrome with 
constipation, arterial 
hypertension and 
obesity./ Romanian 
jurnal of medical 
practice, vol.14, №2 
(Scopus) 2019, p. 155-
161.
3. Підвищення 
кваліфікації в 
постійно діючому 
Тренінговому центрі 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету. 



Посвідчення № 9 від 
21 березня 2016 року;
4. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік.
5. Наявність 
міжнародних 
стажувань:
1) Stazu naukowe 
«Badania naukowe w 
procesie dydaktyczym» 
na Widziale Fizjoterapii 
w Panstwowei Wyzszej 
Szkole Zawodowej w 
Opolu (16.09.2019р. – 
20.09.2019р., Польща) 
. 
2) Multiprofessionelles 
seminar «Palliative care 
– capacity building und 
emprowerment» 
Paracelsus 
medizinische 
privatuniversitat 
(25.11.19 р. по 29.11.19 
р. на базі ІФНМУ) .
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
6. Наявність 
сертифікатів про 
участь в 
конференціях:
1) Науково-практична 
конференція: 
«Сучасні аспекти 
фізичної та 
реабілітаційної 
медицини», 10 квітня 
2019 року, Львів.
2) Вебінар 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28 квітня 
2020 року (4 год).
3) Вебінар 
«Документування 
реабілітаційного 
процесу за МКФ» 30 
червня 2020 року (3 
год);
учасниця «REHAB 
Autumn School 2020» 
в рамках програми 
Європейського Союзу 
Еразмус+ Capacity-
Building projects in the 
field of Higher 
Education проекту 
Innovative 
Rehabilitation 



Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine 
(14–18 вересня 2020 
р.), 2 ECTS кредити.
7. Публіковані тези: 
1) Т. М. Мізюк, Г. В. 
Козінчук 
«Особливості 
проведення 
дистанційного 
навчання студентів 
медичних 
університетів». 
Збірник матеріалів 
конференції 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
18 вересня 2020р., м. 
Івано-Франківськ, с. 
39
2) Г. В. Козінчук, Т. М. 
Мізюк 
«Удосконалення 
педагогічної 
майстерності 
викладачів ІФНМУ в 
умовах дистанційного 
навчання». Збірник 
матеріалів 
конференції 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
18 вересня 2020р., м. 
Івано-Франківськ, с. 
146
3) Бойчук ВБ, 
Скоропад КМ, 
Козінчук ГВ, 
Фешовець ТМ, Турчин 
НІ, Штефюк ОВ. 
Особливості 
естетично-
педагогічного 
виховання студентів 
медичного 
факультету. Збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Роль 
сучасної медицини у 
житті людини та її 
місце у формуванні 
здорового способу 
життя». 22-23 березня 
2019р., м. Львів.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Дійсний член ВГО 
«Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини».

295787 Козінчук 
Галина 
Василівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад "Івано-
Франківський 
національний 

медичний 
університет", 

6 Моделі 
надання 
реабілітаційни
х послуг (на 
основі 
міжнародної 
класифікації 
функціонуванн
я) та 
професійного 

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 6, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківський 
національний 
медичний університет 



рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
110101 

Лікувальна 
справа

розвитку диплом за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа» 
ВА №41251738 від 
24.06.2011 р.), 
кваліфікація лікар.
2. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
Vasyl H. Mishchuk, 
Galina V. Grygoruk, 
Natalia V. Hubina, 
Halyna V. Kozinchuk, 
Hanna Y. Stupnytska. 
Efficiency of synthetic 
melatonin in 
comprehensive therapy 
of patients with a 
combination of irritable 
bowel syndrome with 
constipation, arterial 
hypertension and 
obesity./ Romanian 
jurnal of medical 
practice, vol.14, №2 
(Scopus) 2019, p. 155-
161.
3. Підвищення 
кваліфікації в 
постійно діючому 
Тренінговому центрі 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету. 
Посвідчення № 9 від 
21 березня 2016 року;
4. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік.
5. Наявність 
міжнародних 
стажувань:
1) Stazu naukowe 
«Badania naukowe w 
procesie dydaktyczym» 
na Widziale Fizjoterapii 
w Panstwowei Wyzszej 
Szkole Zawodowej w 
Opolu (16.09.2019р. – 
20.09.2019р., Польща) 
. 
2) Multiprofessionelles 
seminar «Palliative care 
– capacity building und 
emprowerment» 
Paracelsus 
medizinische 
privatuniversitat 
(25.11.19 р. по 29.11.19 
р. на базі ІФНМУ) .
3) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 



20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
6. Наявність 
сертифікатів про 
участь в 
конференціях:
1) Науково-практична 
конференція: 
«Сучасні аспекти 
фізичної та 
реабілітаційної 
медицини», 10 квітня 
2019 року, Львів.
2) Вебінар 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28 квітня 
2020 року (4 год).
3) Вебінар 
«Документування 
реабілітаційного 
процесу за МКФ» 30 
червня 2020 року (3 
год);
учасниця «REHAB 
Autumn School 2020» 
в рамках програми 
Європейського Союзу 
Еразмус+ Capacity-
Building projects in the 
field of Higher 
Education проекту 
Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine 
(14–18 вересня 2020 
р.), 2 ECTS кредити.
7. Публіковані тези: 
1) Т. М. Мізюк, Г. В. 
Козінчук 
«Особливості 
проведення 
дистанційного 
навчання студентів 
медичних 
університетів». 
Збірник матеріалів 
конференції 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
18 вересня 2020р., м. 
Івано-Франківськ, с. 
39
2) Г. В. Козінчук, Т. М. 
Мізюк 
«Удосконалення 
педагогічної 
майстерності 
викладачів ІФНМУ в 
умовах дистанційного 
навчання». Збірник 
матеріалів 
конференції 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». 
18 вересня 2020р., м. 
Івано-Франківськ, с. 
146
3) Бойчук ВБ, 
Скоропад КМ, 



Козінчук ГВ, 
Фешовець ТМ, Турчин 
НІ, Штефюк ОВ. 
Особливості 
естетично-
педагогічного 
виховання студентів 
медичного 
факультету. Збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Роль 
сучасної медицини у 
житті людини та її 
місце у формуванні 
здорового способу 
життя». 22-23 березня 
2019р., м. Львів.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Дійсний член ВГО 
«Асоціація 
превентивної та 
антиейджинг 
медицини».

121293 Іваночко 
Василь 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 019736, 

виданий 
02.07.2003, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

011831, 
виданий 

20.04.2006

21 Анатомія 
людини

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
10, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту.
Диплом спеціаліста 
“Лікувальна справа” 
кваліфікація-лікар 
виданий Івано-
Франківською 
медичною академією 
25.06.1999р. ВА 
№11061246.
2. Диплом кандидата 
медичних наук
Виданий Вищою 
Атестаційною 
комісією України 
02.07.2003 р. ДК 
019736.
3. Вчене звання 
доцента.
Міністерство освіти і 
науки, рішення 
атестаційної колегії, 
диплом 02ДЦ 01183 
від 20.04.2006.
4. Підвищення 
кваліфікації
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2016р., 
посвідчення ВА № 
11061246, «ТУ. 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти».
5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Івано-
Франківського 
об’єднання АГЕТ.
6. Заступник 
директора інституту 
післядипломної освіти 
ІФМУ



167275 Омельчук 
Володимир 
Прокопович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 059094, 
виданий 

08.05.1992, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
003301, 
виданий 

08.02.1996

36 Травматологія 
та  ортопедія 
за 
професійним 
спрямуванням

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
8, 12, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту
Вінницький медичний 
інститут ім. М.І. 
Пирогова в 1979 р., 
лікар ортопед–
травматолог, 
сертифікат спеціаліста 
№ 265/79;
2. Диплом спеціаліста
Вища атестаційна 
комісія МОЗ України, 
наказом МОЗ України 
від 30.09.2016 за № 
102-0 підтверджена 
вища кваліфікаційна 
категорія зі 
спеціальності 
ортопедія і 
травматологія, 
посвідчення № 3461, 
продовжено до 
30.09.2021 р., №8440.
3. Диплом кандидата 
наук
14.01.21 – 
травматологія і 
ортопедія; диплом 
кандидата наук  КД № 
059094, 8.05.1992 р., 
2011р., рішенням Ради 
в Київському НДІ 
ортопедії;\
5. Вчене звання 
доцента:
Атестаційна колегія 
МОНМС України, 
2013р.; атестат 
доцента ДЦ АР № 
003301, присвоєно 
вчене звання доцента 
кафедри 
травматології, 
ортопедії та військово-
польової хірургії.
6. Наявні публікації:
1) Участь в 
чергуваннях лікаря-
інтерна ортопеда- 
травматолога – 
елемент практичного 
навчання на циклі 
зочного стажування / 
Сулима В.С., 
Андрейчин В.А., 
Омельчук В.П. // 
Літопис травматології 
та ортопедії ім. Є.Т. 
Скляренка № 1-2 2017 
р. ( 35-36).– С. 134–
138.
2) Визначення рівня 
оволодіння навички 
остеосинтезу/ Сулима 
В. С., Бігун Р. Р., 
Омельчук В.П., 
Гоцанюк Р. В. 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Філософсько-
світоглядні та 
культурологічні 
контексти 



неперервної освіти». –  
29 квітня 2020. – 
Дніпро. – С.96-99
7. Методичні 
рекомендації:
Сулима ВС, 
Андрейчин ВА, 
Омельчук ВП, 
Пелехан ЛІ. 
Навчально –
методичні 
рекомендації для 
керівників лікарів-
інтернів на базах 
стажування зі 
спеціальності 
“травматології та 
ортопедії”. Івано-
Франківськ; 2015. 42 с.
8. Підвищення 
кваліфікації
НМУ ім. Богомольця, 
ІПО ННЦНПО
Довгострокове 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти 
тривалістю 142 ак.год. 
(4,5 кредити ECTS) і 
набрав 179 балів із 200 
максимально 
можливих у період з 
04.11.2019 по 
29.11.2019 р. 
Посвідчення № 
ДНП19400.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член асоціації 
ортопедів-
травматологів Івано-
Франківської області.

37964 Тодорів Ігор 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 012783, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009424, 
виданий 

16.12.2004

19 Медична 
психологія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 16, 17, 18.

1. Диплом про вищу 
освіту.
СДМІ, 1985р. (диплом 
МВ №565301);
2. Диплом кандидата 
медичних наук
к мед н., диплом ДК№ 
012783
3. Диплом доцента: 
доцент, атестат № 
ДЦ№ 009424
4. Підручники та 
посібники:
Тодорів 3. Медична 
психологія: в 2-х 
томах. Том 2. 
Спеціальна медична 
психологія / Г. Я. 
Пилягіна, О. О. 
Хаустова, М. О. 
Марута та ін; за ред. Г. 
Я. Пилягіної. - 
Вінниця: Нова книга, 
2020.-496 ст.
5. Публікації:
1) Тодорів І.В.- Вісник 
епілептології.- 1 (45-
46) 2016.- 98-99с.
2) Тоталітарні секти – 



психологія 
залежності. - І. 
Тодорів 
https://www.facebook.c
om/groups/542188262
560064/.-04.02.2017.
3) Тодорів І. В., 
Козловський Ю. В., 
Мазур М. П. Сімейна 
психологічна 
реабілітація воїнів 
АТО.-  тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Психосоціальна 
підртимка осіб з 
травмою війни: 
міжнародний досвід 
та українські реалії».- 
м. Маріуполь, 
ДонДУУ, 2018. – 
C.271-274.
6. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
Міжнародний проект 
"Рандомізоване, 
подвійне сліпе, 
плацебоконтрольован
е, багатоцентрове 
дослідження для 
оцінки ефективності 
та безпечності 
використання 
ценобамату в якості 
ад'ювантної терапії у 
пацієнтів з первинно-
генералізованими 
тоніко-клонічними 
нападими"
7. Підвищення 
кваліфікації
МОЗ України ХМАПО 
ТУ «Психолого- 
педагогічні онови 
вищої освіти; 2020р.
8. Наукове 
консультування:
КНП "Міський 
клінічний 
перинатальний центр 
Івано-Франківської 
міської ради"
9. Участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:
Член ГО Українська 
протиепілептична 
ліга.

112086 Перцович 
Василь 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000537, 

виданий 
21.05.1998, 

Атестат 
доцента ДЦ 

30 Анатомія 
людини

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 6, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Диплом спеціаліста 
кваліфікація-лікар 
лікувальник виданий 
Івано-Франківським 
державним медичним 
інститутом 25.06.1977 
р. Б-1 №741126.
2. Диплом кандидата 
медичних наук:
Виданий Вищою 
Атестаційною 
комісією України, 



002900, 
виданий 

18.10.2001

рішенням 
спеціалізованої вченої 
ради Національного 
медичного 
університету ім. 
О.О.Богомольця 
21.05.1998 р.  
ДК000537.
3. Вчене звання 
доцента:
Атестат доцента від 
18.10. 2001 р. 
ДЦ002900
4. Публікації:
1) Morphofunctional 
changes in the liver of 
24-month-old rats in 
the early stages of 
experimental diabetes 
mellitus development / 
O.Ya. Zhurakivska, 
Yu.V. Bodnarchuk, 
V.M. Pertsovych, H.B. 
Kulynych, V.A. 
Мiesoiedova // World 
of medicine and 
biology. – 2018. – № 3. 
– Р. 152-156.
2) Функціональний 
стан печінки щурів за 
умов розвитку 
стрептозотоцинового 
діабету / Боднарчук 
Ю.В., Жураківська 
О.Я., Перцович В.М., 
Міськів В.А., 
Жураківський В.М., 
Кочерга З.Р. // Світ 
медицини та біології. 
– 2017. – №1- С. 103-
106.
3) Use of glucagon-like 
peptide-1 agonists in 
treatment of 
morphological 
manifestations of 
diabetic gastroparesis / 
I.O. Kostitska, B.N. 
Mankovsky, O.Ya. 
Zhurakivska, V. M. 
Zhurakivskyi,V.M. 
Pertsovych // IOSR 
Journal of Pharmacy. -
2017. -Volume 7 (Issue 
2). - P. 18-22.
5. Підвищення 
кваліфікації:
Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
"ТУ. Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти" 
посвідчення про 
проходження 
кваліфікації до 
диплому №Б-І 741126, 
2020 рік.
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Івано-
Франківського 
об’єднання АГЕТ.

68415 Зінченко 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 

20 Терапевтичні 
вправи

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 6, 13, 16, 17.

1. Наявність 



"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
227 Фізична 
реабілітація, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018317, 
виданий 

21.11.2013

відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична культура» 
Диплом спеціаліста  з 
відзнакою викладач 
фізичної культури, 
тренер. 
Серії КД № 900453
2. Наявність 
спеціальності: 
«Фізична 
реабілітація» Диплом 
спеціаліста «фахівець 
з фізичної терапії, 
ерготерапії» 
Серії С17 № 081197
3. Наявність 
науковового ступеня:
кандидат наук 
спеціальності 
24.00.02 – фізична 
культура, фізичне 
виховання різних груп 
населення. Диплом 
ДК № 018317 від 
21.11.2013р.
Сертифікат рівня В2 з 
польської мови. 
Rejestracijny numer 
KW-020/10 od 
12.10.2018;
4. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
Zinchenko N. "Drug 
therapy for the 
treatment of chronic 
heart failure and 
concomitant diseases" 
Zeitschrift für 
Gefäßmedizin, Volume 
17, Issue 4, 2020, pp. 
12-21 (Scopus)
5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.
6. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Зінченко Н. М. 
Оцінка ефективності 
фітнес-програми з 
аквааеробіки серед 
жінок першого 
зрілого віку. / Н. М. 
Зінченко // Фізична 
культура, спорт та 
здоров’я нації: 
збірник наукових 
праць. Випуск 19 (Том 
1) / Вінницький 



державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського; 
головний редактор 
В.М. Костюкович. – 
Вінниця: ТОВ 
«Планер», 2015. – 684 
с.
2) Зінченко Н. 
М.Визначення 
ставлення студентів 
до занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах. 
/ Н. М. Зінченко // 
Молода спортивна 
наука України: зб. 
Наук. Праць з галузі 
фізичного виховання і 
спорту. Вип.20: у 4-х 
т. – Л. : ЛДУФК, 2016. 
– Кн. 1. – Т. 1, 2. – 366 
с.
3) Зінченко Н. М 
Динаміка 
захворювань студентів 
у вищому 
навчальному закладі 
під час навчального 
року. / Н. М. Зінченко 
// Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка / 
Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. 
Носко М.О. – Чернігів 
: ЧНПУ, 2017. (Серія: 
Педагогічні науки. 
Фізичне виховання та 
спорт).
4) Зінченко Н. М 
Вплив занять за 
системою пілатес на 
фізичний розвиток 
жінок зрілого віку/ Н. 
М. Зінченко // Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка [Текст] 
Вип. 147. Т. ІI / 
Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет імені Т.Г. 
Шевченка; гол. ред. 
Носко М.О. – 
Чернігів: ЧНПУ, 2017. 
– С.53-55 (Серія: 
Педагогічні науки. 
Фізичне виховання та 
спорт).
5) Зінченко Н.М. 
Вплив фізкультурних 
пауз у навчальний час 
на психофізичний 
стан студентів-
медиків 1 курсу. / 
Лисак І., Зінченко Н., 
Кулібаба С. // Фізична 
культура, спорт та 
здоров’я нації: 



збірник наукових 
праць. – Вип. 7(26). – 
Вінниця: ТОВ 
«Планер», 2019. 297 с 
7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки 
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 
Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
5) Масаж. / Н.Р. 
Голод, В.П. Левко, 
Н.М. Зінченко, В.В. 
Кушніренко // 
Навчально-
методичний посібник 
– Івано-Франківськ, 



2018. – 136с.
8. Науково-практичне 
міжнародне 
стажування:
1) «Реабілітація 
хворих після інсульту 
та черепно-мозкової 
травми гострої фази». 
Польща- Україна 
(Івано-Франківськ) 18 
год, «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» 09-
10.07.2016р.;
2) Закінчила базовий 
курс (100 год) 
концепції PNF 
інструктор Даміан 
Каптурски, (Польща 
м. Варшава,)  17-
21.11.2016 р., та 6-
10.02.2017р.
3) Навчальний 
тренінг (16 год) 
«Клінічні інструменти 
оцінки стану пацієнтів 
з неврологічними 
порушеннями» з 
Українсько-польський 
центр реабілітації 
Вотум, м. Львів 02- 
03.12.2017 р.;
4) Навчальний 
тренінг (16 год) 
«Медична і 
психологічна 
реабілітація»; Східна 
Таллінська 
центральна лікарня. 
25-26.04.2017;
5) Участь у  навчанні 
«Сколіоз. Практичний 
підхід» (16 год)  
експерт-викладач 
АПФ і Polestar Pilates 
Волкова Е.,(м. 
Москва) 2017р.;
6) Сертифікат 
навчання Polestar 
Pilates (72 год) 
GATEWAYMAT 1,  
MAT 2, MAT 3 (викл. 
Лукіна С., Чесаліна Т., 
м. Москва) 2017р.;
7) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології. 22-
23.03.2018р.;
8) Пройшла (50год) 
кваліфікаційний курс 
концепції PNF  
(інструктор Бенедікт 
Бомер, Німеччина); 2-
6.05.2018 р.;
9) Участь у навчанні 
(18 год) «Фізична 
терапія у воді дітей та 
дорослих з різними 
неврологічними та 
ортопедичними 
розладами, заснована 
на концепціях, що 
використовуються у 
світі» (викладач 



П.Адамкевіч, Польща) 
м.Львів 13-
14.10.2018р.;
10) Науково-
педагогічне 
міжнародне 
стажування (120 год) 
«Uczciwosc 
akademicka». Вища 
духовна семінарія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського. 
Варшава (Польща). 1-
12.10.2018р.;
11) Участь у навчанні 
(14 год) «Створення 
медичної 
документації у 
фізичній терапії на 
основі Міжнародної 
Класифікації 
Функціонування; 
Львів, Центр медичної 
освіти, PCRF VOTUM 
(викл. Ernest 
Wisniewski);  10-
11.11.2018р.;
12) Науково-
практичне 
міжнародне 
стажування (120 год) 
«Scientific research in 
the didactic process»; 
Opole Medical 
School.16-
20.09.2019р.;
13) Відвідування 
семінару (16 год) «The 
Polestar Experience» 
Інструктор Brend 
Anderson 
(Великобританія) 
Elena Volkova (Росія, 
Москва) м. Київ. 21-
22.09.2019 р.;
14) Участь у навчанні 
(16 год) «Podology…
more than foot. 
Computer diagnostics 
of foot and design 
individual insoles»; 
PODOLOGIA.PL 03-
04.12.2019р.;
15) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування (40 год). 
Університет  
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна, 25 - 
29.11.2019р. ;
16) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
17) Онлайн-курс (3 



год) «Дисфункція 
передньої частини 
стопи оперативні: 
втручання та фізична 
терапія.» Простір 
фізичної терапії 
«Phisioera». 
23.04.2020р
Онлайн-курс (12год) « 
Biomechanics and 
functional anatomy in 
manual therapy» 
Школа скелетно - 
м’язевої реабілітації 
«Орней»; 23.04 – 
07.05.2020 р.;
18) Онлайн-курс (5 
год) «Науково-
доказова практика, як 
основа клінічного 
мислення фізичного 
терапевта» Простір 
фізичної терапії 
«Phisioera». 
30.04.2020р.;
19) Участь у семінарі 
(24 год). «Мануальне 
м’язове тестування». 
Прикладна 
кінезіологічна 
асоціація. Лектор Іван 
Митрик. 29-
31.05.2020р.;
20) Майстер класс (15 
год) «Анатомические 
поезда и групповые 
тренировки » 
Кишинев. 4.07.2020р.;
21) Онлайн-курс (5 
год) «Фізична терапія 
та принципи 
реабілітації в 
онкології»; Простір 
фізичної терапії 
«Phisioera» 5.09.2020 ;
22) Онлайн-курс ( 3 
год)  «Нетипові 
форми 
сколіозу.Частина 1. 
Нейрофіброматоз»; 
Простір фізичної 
терапії «Phisioera». 
10.10.2020 р.;
23) Онлайн-курс ( 25 
год) «Сустав за 
суставом»; PRO 
Fitness Education, 
Кишинев.15.09-
19.10.2020;
24) Онлайн - курс 
Prometheus «Нова 
фізична культура» (30 
год / 1 кредит ЄКТС). 
Parimatch Foundation. 
14.11.2020 р.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2018 р.
Всеукраїнське 
об’єднання фізичних 
терапевтів (ВОФТ) з 
2018р.



355483 Голод 
Наталія 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035207, 
виданий 

12.05.2016

14 Теорія і 
методика 
адаптивного 
фізичного 
виховання

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 
17.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізична 
культура» диплом 
спеціаліста серії ВА 
34777617
2. Наявність 
відповідного 
наукового ступеня:
кандидат наук з 
фізичного виховання 
та спорту; наукова 
спеціальність 24.00.03 
– «Фізична 
реабілітація». Диплом 
ДК № 035207 від 
12.05.2016р. 
3. Наявність наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз:
1) Голод Н. Р. 
Принципи створення 
комплексної 
програми фізичної 
реабілітації студенток 
спеціальної медичної 
групи з врахуванням 
порушень рухової 
дієздатності / Н. Р. 
Голод // Педагогіка, 
психологія та медико-
біологічні основи 
фізичного виховання і 
спорту. – 2015. – №5. 
– С. 9-16. (Видання 
включене до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Index Copernicus, 
DOAJ (Directory of 
Open Access Journals)).
2) D. Lyudmila Matsuk, 
Olena Budnyk, D. 
Halyna Boiko, D. 
Nadiia Rostykus, D. 
Nataliya Golod, D. 
Oksana Nych, D. 
Kateryna Fomin. 
Features of modern 
university student 
behavior in conflict 
situations. Revista 
Inclusiones Vol: 8 num 
Especial (2021): 95-
105. (Scopus,Web of 
Science)
4. Наявність 
монографії: 
Nataliуa Golod 
Theoretical and 
methodological basis of 
general and 
professional 
competence formation 
of future bachelors of 
physiotherapy, 
ergotherapy in higher 
educational 



institutions// Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology 
Monograph 15. 
Katowice 2018. – Р. 
205-210. (співавтор)
5. Сертифікат рівня В2 
з англійської мови 
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First), certificate 
number:20-363, date of 
issue 26/12/18, 
Cambridge English. .
6. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
7. Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Голод Н.Р. 
Структура 
оперативних втручань 
при облітеруючому 
атеросклерозі нижніх 
кінцівок та аспекти 
реабілітації хворих з 
даною патологією / 
Н.Р. Голод //Збірник 
наукових праць 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки 2018. - 
№ 3 (43)- С. 113-120.
2) Голод Н.Р. Метод 
оцінки рухової 
дієздатності/ Н.Р. 
Голод // “Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал. -  
2018. - № 4(4) – С. 60-
68.
3) Голод Н.Р. 
Корекція тютюнової 
залежності у пацієнтів 
після оперативних 
втручань з приводу 
облітеруючого 
атеросклерозу нижніх 
кінцівок у рамках 
реабілітаційної 
програми/ Н.Р. 
Голод// “Art of 
Medicine” Науково-
практичний журнал.  - 
2018. - № 3(7) – С. 
178-185.
4) Чурпій І.К. 
Реабілітаційний 
потенціал санаторно-



курортного комплексу 
«Моршинкурорт» / 
Голод Н.Р., Федірко А. 
М., Мельник О.В. // 
“Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал.  - 2019. - № 
1(7) – С. 161-168.
5) Голод Н.Р. 
Результати оцінки 
рівноваги у пацієнтів 
після лапароскопічної 
холецистектомії на 
стаціонарному етапі 
реабілітації/ Чурпій 
І.К., Кулібаба С.О./ 
“Art of Medicine” 
Науково-практичний 
журнал.  - 2019. - № 
3(11) – С. 21-27.
6) Голод Н.Р. Аналіз 
методики реабілітації 
пацієнтів після 
холецистектомії на 
віддаленому етапі 
реабілітації/ Н.Р. 
Голод, І.К. Чурпій, 
Н.Г. Слободян, Н.М. 
Мукан, О.В. Янів / Art 
of Medicine. - 2019. - 
№ 4(12) - С. 34 – 37. 
(Scientific and practical 
journal).
7) Голод Н.Р. 
Характеристика 
пацієнтів із гострим 
калькульозним 
холециститом на 
стаціонарному етапі 
реабілітації//Art of 
Medicine. - 2019. - №5 
(13) - С. 70 – 74 
(Scientific and practical 
journal).
8) Голод Н.Р. 
Характеристика 
пацієнтів із хронічним 
калькульозним 
холециститом на 
стаціонарному етапі 
реабілітації //Art of 
Medicine. – 2020. - №5 
(13) - С. 38-41 
(Scientific and practical 
journal).
8. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
1) Голод Н.Р. Масаж / 
Н.Р. Голод 
//Навчально-
методичний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2016. – 167 с. 
2) Кузенко Л.Й. Теорія 
і методика 
адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
9. Наявність виданих 
навчально-
методичних 



посібників:
1) Голод Н. Р. 
Програма фізичної 
реабілітації студенток 
спеціальної медичної 
груп з врахуванням 
порушень рухової 
дієздатності / Н. Р. 
Голод, М. Г. Аравіцька 
// Методичні 
рекомендації. – Івано-
Франківськ, 2015. – 
162 с. 
2) Організація і 
методика проведення 
занять з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах з 
використання вправ 
оздоровчої аеробіки  
Кушніренко В.В., 
Голод Н.Р. Левко В.П. 
Йосипенко Л.Ю., 
Зінченко Н.М., 
Морська Л.В. 
//Навчально-
методичний посібник 
- Івано-Франківськ: 
ІФНМУ 2015. – 58 с.
3) Організація занять 
з фізичного 
виховання у вищих 
навчальних медичних 
закладах з 
використанням вправ 
гирьового спорту  
В.П.Левко, 
Р.В.Михальчук, 
Р.І.Михайленко 
С.В.Лопацький, Голод 
Н.Р. //Методичні 
рекомендації -  Івано-
Франківськ: ІФНМУ 
2015. – 70 с. 
4) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
5) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
6) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 



проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
10. Наявність науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Голод Н.Р., 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації/ Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська 
Ю.В.//Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
2) Голод Н.Р. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ/ І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська 
//Збірник тез 
науково-методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
3) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання /Н.Р. Голод, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
І.І. Чурпій. Ю.С. 
Куравська Збірник тез 
науково-методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 



Івано-Франківськ) 
2020р. С.68-69
4) Голод Н. 
Р./Ефективність 
методики реабілітації 
дітей старшого 
шкільного віку з 
кіфотичною поставою 
засобами фізичної 
терапії// Чурпій І. К., 
Войчишин Л. І., 
Куравська Ю.С. 
Збірник тез 
Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р. 
5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
11. Відповідальний 
виконавець 
комплексної науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка і 
вдосконалення 
організаційно-
методичних основ 
фізичної  терапії у 
хворих із 
захворюваннями 
черевної порожнини 
та нервової системи» - 
науковий керівник – 
д.мед.н., проф. 
завідувач кафедри 
Чурпій І.К.; 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U000448
12. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
(докторської 
дисертації) у галузі 
хорони здоров’я зі 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на тему: 
«Теоретико-методичні 
основи фізичної 
терапії хворих після 
лапароскопічної 
холецистектомії» 
науковий консультант 
– д.мед.н., проф. 



завідувач кафедри 
Чурпій І.К. 
Державний 
реєстраційний номер 
01119 U 2951
13. Керівник постійно 
діючого студентского 
наукового гуртка 
кафедри
14. Стажування:
1) Науково-практичне 
стажування: Естонія, 
Таллін, центральний 
госпіталь, сертифікат 
«Медична і 
фізіологічна 
реабілітація», 
26.04.2017р.
2) Участь у тренінгу 
«Реабілітація 
майбутнього» з 17.11 
по 15.12.2017р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет. (Тренер 
Ольга Мангушева) (40 
годин).
3) Тренінговий курс із 
кардіо-судинної 
реабілітації 22-23 
березня 2018р. Львів, 
Український 
Католицький 
університет – 
Европейська асоціація 
превентивної 
кардіології.
4) Науково-практичне 
стажування з 
12.06.2018 по 
22.06.2018р. Польща, 
Краків, «Польський 
центр реабілітації 
функціональної 
VOTUM» на тему: 
«Методика 
реабілітації пацієнтів 
з ураженням опорно-
рухового апарату та 
після черепно-
мозкових травм».
5) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування 
Університет 
PARACELSUS Відень, 
Австрія; ІФНМУ 
Івано-Франківськ, 
Україна з 25.11 по 
29.11.2019р. (40 год).
6) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
7) Тренінг 
«Міофасціальні 
ланцюги у прикладній 
кінезіології» 14-16 



лютого 2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. 
Тернопіль (24 год).
8) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год.).
9) Онлайн курс 
«Біомеханіка і 
функціональна 
анатомія у мануальній 
терапії» з 23.04 по 
7.05.2020р. Школа 
скелетно-м’язевої 
реабілітації «Орней».
10) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(4 год) .
11) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) 7-8 липня 
2020р. «Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год). 
Сертифікат № МКФ-
0055 від 08.07.2020р.
15. Курси підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників: 
1) Наукове стажування 
Польща, Університет 
Катовіца «Інноваційні 
технології в освіті». 
Тривалість (180 год., 6 
кредитів) з 29.01 по 
26.04.2018р. 
2) «Актуальні питання 
нової процедури 
акредитації освітніх 
програм» (180 годин, 
6 кредитів), 
сертифікат № 00010-
АП від 30.06.2020р.
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2018р.

376912 Тудоси 
Василина 
Георгіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 

1 Механотерапія Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» диплом 



Стефаника", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.010203 
здоров’я 
людини, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія

магістра з відзнакою 
М19 №142916 за 
спеціальністю
«Фізична терапія, 
ерготерапія»2019р.
2. Навчання в 
аспірантурі: ДВНЗ 
"Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника", 
2020-по даний час. 
Спеціальність 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».
3. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.
4. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
1) Тудоси В.Г. 
Особливості 
застосування засобів 
фізичної терапії при 
хворобі паркінсона/ 
Тудоси В.Г., // Art of 
Medicine. - 2019. - № 
1(13) - С. 202 – 207. 
(Scientific and practical 
journal), DOI: 
10.21802/artm.2020.1.1
3.201.
2) Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 
Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).
5. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Янів О.В. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / Н.Р. Голод, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 



«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 83.
2) Голод Н.Р. 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. // 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
3) Голод Н.Р.  Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська // 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
4) Чурпій І.К. 
Особливості 
дистанційного 
навчання / Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, І.К. Чурпій. 
Ю.С. Куравська 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.68-69.
5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 



конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6) Тудоси В.Г. 
Сенсорна інтеграція 
як елемент фізичної 
терапії дітей після 
кохлеарної 
імплантації // І.К. 
Чурпій, В.Г. Тудоси, 
О.М. Заставна, Л.І. 
Войчишин. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
7) Федорівська Л.П. 
Фізична терапія дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
// І.К. Чурпій, 
Н.Р.Голод, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
7. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 



ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 
Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
8. Наявність науково-
професійних 
стажувань 
1) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
2) Тренінг 
Міжнародна 
класифікація 
функціонування» 
(МКФ застосування у 
реабілітаційній 
практиці) Тернопіль, 
7-8 липня 2020р. 
«Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини» (16 год.). 
3) Сертифікат № 
МКФ-0056 від 
08.07.2020р.
Навчання «М’які 
техніки мануальної 
терапії. Мануальна 
релаксація м’язів» 
5.03-12.04.2018р. (48 
годин). Центр 
відновної медицини і 
реабілітації 



сертифікат № 
МРМ01018.
4) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29-
31.05.2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. Івано-
Франківськ (24 год.) .
5) Участь у вебінарі 
«Міжнародна 
класифікація 
функціонування у 
реабілітаційній 
практиці» 28.04.2020 
(4 год) .
6) Участь у вебінарі 
«Остеохондроз. Грижі 
і протрузії». 
International Fitness 
School 16.05.2020р.
7) Участь у вебінарі 
«Рання респіраторна 
фізична терапія у 
новонароджених» 
30.04.2020р. (4 год). 
Сертифікат № 00249.
8) Навчання 
«Кінезіотейпінг у 
реабілітації та 
спортивній медицині» 
17.10-18.10.2020р. (16 
годин). Центр 
відновної медицини і 
реабілітації 
сертифікат № 
КТ02120
9) Участь в 
конференції 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
17-18 вересня 
2020року.
10) Участь в тренінгу 
«Організація 
реабілітаційного 
супроводу після 
кохлеарної 
імплантації». 
Міжнародна академія 
реабілітації MED-EL. 
2019 року.
11) Участь в 
спеціалізованому 
семінарі «Техніки і 
методики 
логопедичного 
масжу» Одеса 24-25 
серпня 2019року.
12)Участь у тренінгу 
«Нейрореабілітація в 
педіатрії, сучасні 
концепції фізичної 
терапії в педіатрії: 
«Типовий розвиток 
дитини» Український 
католицький 
університет, м. Львів 
29.01-30.01.2021р.
9. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 



організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2020 р.

28107 Мєсоєдова 
Віта 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад "Івано-
Франківський 

державний 
медичний 

університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002237, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента AД 

001524, 
виданий 

18.12.2018

11 Функціональна 
анатомія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
1, 2, 6, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту:
Івано-Франківська 
медична академія 
2004 р;
Спеціальність 
«Лікувальна справа», 
кваліфікація лікаря, 
диплом спеціаліста 
серії ВА 25336703 від 
18.06.2004 р.;
кваліфікація магістра 
медицини з фаху 
“Хірургія” ВА 
28399529 від 
07.02.2006 р.
2. Диплом кандидата 
медичних наук: 
ДК № 002237 від 
22.12.2011р. наукова 
спеціальність 14.01.07 
– Хірургія;
3. Вчене звання 
доцента: Атестат АД 
№ 001524, присвоєно 
вчене звання доцента 
кафедри клінічної 
анатомії та 
оперативної хірургії 
18.12.2018 р
4. Сертифікат 
відповідно до 
Загально-
європейської 
рекомендації з мовної 
освіти рівня В2 з 
англійської мови № 
000891001 від 
10.07.2018, виданий 
ECL Exam center 
"Universal test", Kyiv.
5. Підвищення 
кваліфікації:
1) Пройшла 
довгострокове 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів 
при Національному 
медичному 
університеті імені О.О. 
Богомольця, Інституті 
післядипломної освіти 
та Навчально-
Науковому Центрі 
Неперервної 
Професійної освіти. 
Посвідчення № ДНП 
19254 з 15.04.2019 по 
10.05.2019. (108 годин 
- 3 кредити ECTS). 
2) Тренінг 
«Мануально-м’язове 
тестування» 29.11-
01.12.2019р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. 
Тернопіль (24 год.) 
3) Тренінг 
«Міофасціальні 



ланцюги у прикладній 
кінезіології» 14-16 
лютого 2020р. 
«Асоціація 
прикладної 
кінезіології» м. 
Тернопіль (24 год.) 
4) Науково-
професійне 
міжнародне 
стажування: Basiskurs 
in Rehabilitation und 
Physiotherapie nach 
dem Basiscurriculum 
Physiotherapie in 
Palliative Care. Hat in 
der Zeit vom 
20.01.2020 bis 
24.01.2020, Bonn, 
Munster (Deutschland), 
ІФНМУ Івано-
Франківськ (Україна) 
– 40 год.
6. Навчальні 
посібники:
Співавтор навчально-
методичного 
посібника: Нариси з 
функціональної 
анатомії (Лекції) / 
Попович Ю.І., 
Мєсоєдова В.А., Кавин 
В.О., Федорак В.М., 
Іванців О.Р. // 
Навчально-
методичний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 100 с
7. Публікації:
1) Zhurakivska O.Ya., 
Bodnarchuk Yu.V., 
Pertsovych V.M., 
Kulynych H.B 
Miesoiedova V.A. 
Morphofunctional 
changes in the liver of 
24-month-old rats in 
the early stages of 
experimental diabetes 
mellitus development. 
Світ медицини і 
біології. - 2018. – № 3 
(65). – С. 152-156.
2) Мєсоєдова В.А. 
Аналіз 
морфометричних 
показників нейронів 
підслизового 
сплетення 
інтрамурального 
нервового апарату 
товстої кишки на 30-
180 добу після 
дистальної резекції 
тонкої кишки. Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2017. –
Вип.1(135). – С. 290-
295; 3)Мєсоєдова В.А. 
Сучасні підходи 
діагностики 
біліарного 
панкреатиту. Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип. 3 (145). – С.145-
149; 
4) Кавин В.О., 
Попович Ю.І., 
Федорак В.М., 
Мєсоєдова В.А., 



Парахоняк Р.В. Аналіз 
результатів 
анкетування студентів 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету по 
завершенню вивчення 
дисципліни 
“Оперативна хірургія і 
топографічна 
анатомія.” Медична 
освіта. 2017. - № 1 
(73). – С. 69-73; 
5) Мєсоєдова В.А. 
Студентський 
науковий гурток на 
кафедрі клінічної 
анатомії та 
оперативної хірургії 
як шлях до 
вдосконалення. 
Медична освіта. 2018. 
- № 1 (77). – С. 91-95.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня 
Всеукраїнської ГО 
«Наукове товариство 
анатомів, гістологів, 
ембріологів і 
топографоанатомів 
України».

132475 Федорак 
Володимир 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Івано-
Франківська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008073, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044722, 
виданий 

15.12.2015

17 Функціональна 
анатомія

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
2, 10, 12, 13, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту: 
Івано-Франківська 
державна медична 
академія, 2003 рік, 
спеціальність 
«Лікувальна справа». 
Кваліфікація-лікар ВА 
23165914.
2. Диплом кандидата 
медичних наук: 
ДК 008073, (14.03.01 – 
нормальна анатомія), 
2012р.
3. Вчене звання 
доцента: Атестат 12 
ДЦ № 044722, 2015 р.
4. Навчальні 
посібники:
1) Методичні вказівки 
для підготовки 
студентів ІІІ курсу 
медичного факультету 
до практичних занять 
з оперативної хірургії 
та топографічної 
анатомії за 
спеціальністю 
“Лікувальна справа” і 
“Педіатрія“. 
Навчально-
методичний посібник 
/ Попович Ю.І., Дацун 
І.Г., Діамантопуло 
К.О., Кавин В.О., 
Ковальчук Н.Є., 
Федорак В.М. - Івано-
Франківськ, Симфонія 



форте, 2015.-152с. 
Тираж 300 
примірників. 
2) Methodical 
instructions on 
operative surgery and 
topographic anatomy 
for trainibg of students 
III and III courses 
medical department for 
practical studies in 
“General medicine” and 
“Pediatrics” 
Навчально-
методичний посібник 
на англ. мові / 
Попович Ю.І., Дацун 
І.Г., Діамантопуло 
К.О., Кавин В.О., 
Ковальчук Н.Є., 
Федорак В.М. - Івано-
Франківськ. - 2015.-
106с. Тираж 300 
примірників.
3) Матеріали для 
студентів ІІ і ІІІ курсів 
стоматологічного 
факультету до ПМК 1 
«Топографічна 
анатомія та 
оперативна хірургія 
ділянок та органів 
голови і шиї» з 
дисципліни «клінічна 
анатомія і оперативна 
хірургія». Навчальний 
посібник. / Попович 
Ю.І., Федорак В.М., 
Кавин В.О., в.о., доц. 
Мєсоєдова В.А., к.м.н. 
Іванців О.Р., ас. 
Білінський І.І., 
Романюк С.П. – Івано-
Франківськ, друкарня 
медуніверситету, 
2018.- 86с.
4) Попович Ю.І., 
Мєсоєдова В.А., Кавин 
В.О., Федорак В.М., 
Іванців О.Р. Нариси з 
функціональної 
анатомії (Лекції). - 
Івано-Франківськ, 
2020. - 100 с.
5) Попович Ю.Л.,  
Кавин В.О. Федорак 
В.М., Мєсоєдова В.А., 
Іванців О.Р. “Клінічна 
анатомія та 
оперативна хірургія” 
для студентів за 
спеціальністю 
“Медицина”. 
(Навчальний 
посібник). - Івано-
Франківськ, 2020. - 
222с.
5. Публікації:
1) Федорак В.М. 
Морфометричні зміни 
нейронів м’язово-
кишкового нервового 
сплетення товстої 
кишки в пізні терміни 
після дистальної 
резекції тонкої кишки 
Вісник проблем 
біології і медицини. - 
2015.- Вип. 3, Т. 2 
(123).- С. 231-234.
2) Попадинець О.Г., 



Дідушко О.М., 
Перцович В.М., 
Гречин А.Б., Шутка 
Л.А., Саган О.В., 
Федорак В.М., Дубина 
Н.М. 
Морфофункціональні 
особливості органів 
сечо-статевої системи 
при 
експерименталь¬но 
змодельованих станах 
Галицький лікарський 
вісник.- 2015. - Т. 22, 
№ 3 (ч.2).- С. 53-55.
3) Федорак В.М. 
Ультраструктурна 
характеристика 
нейронів 
інтрамуральних 
гангліїв товстої кишки 
в ранні терміни після 
дистальної резекції 
тонкої кишки Світ 
медицини та біології. - 
2015.- № 3 (52).- С. 
134-137.
4) Федорак В.М. 
Електронномікроскопі
чна характеристика 
нервових клітин 
інтрамуральних 
нервових сплетень 
відділів товстої кишки 
на 30-180 доби після 
дистальної резекції 
тонкої кишки. 
Клінічна та 
експериментальна 
патологія.- 2015.- № 3 
(53).- С. 151-154.
5) Федорак В.М. 
Світлооптична 
характеристика змін 
нейронів 
інтрамурального 
нервового апарату 
товстої кишки в пізні 
терміни після 
дистальної резекції 
тонкої кишки. 
Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія.- 
2015.- № 3.- С. 5-7.
6) Федорак В.М. 
Застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
оперативної хірургії і 
топографічної 
анатомії Український 
стоматологічний 
альманах.- 2015.- № 
4.- С. 69-72.
7) Федорак В.М. 
Особливості 
викладання 
оперативної хірургії та 
топографічної 
анатомії студентам 
медичного факультету 
Вісник проблем 
біології і медицини.- 
2015.- Вип. 3, Т. 2 
(123).- С. 73-76.
8) Федорак В.М. 
Комп’ютерне 
тестування – 
інноваційний метод 
контролю знань, 



навчальних досягнень 
студентів Галицький 
лікарський вісник.- 
2015.- Т. 22, № 3 
(ч.2).- С. 99-101.
9) Кавин В.О., 
Попович Ю.І., 
Федорак В.М., 
Мєсоєдова В.А., 
Парахоняк Р.В. Аналіз 
результатів 
анкетування студентів 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету по 
завершенню вивчення 
дисципліни 
“Оперативна хірургія і 
топографічна 
анатомія.” Медична 
освіта. 2017. - № 1 
(73). – С. 69-73.
6. Стажування: при 
ПНУ ім. В.Стефаника 
обсягом 180 год за 
2020 рік
7. Підвищення 
кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення 
до диплому № ВА 
231659 «Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член Всеукраїнської 
ГО «Наукове 
товариство анатомів, 
гістологів, ембріологів 
і топографоанатомів 
України».
9. Виконуючий 
обов’язки начальника 
відділу 
інформаційних 
технологій та 
комп’ютеризації 
бібліотеки ІФНМУ.

5816 Тучак 
Оксана 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008149, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043894, 
виданий 

29.09.2015

20 Фізіологія Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
13, 14, 16, 17.

1. Диплом про вищу 
освіту. 
Івано-Франківська 
державна медична 
академія 1999,  
диплом спеціаліста ВА 
№11061365  за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа»,  
кваліфікація лікар-
лікувальник. 
2. Диплом кандидата 
медичних наук 
ДК № 008149 
(14.03.03 – нормальна 
фізіологія) від 
26.09.2012 р 
4. Вчене звання 
доцента. Атестат 12ДЦ 
№ 043894 від 
29.09.2015 р. 
5. Публікації: 
1) Тучак ОІ. Методи 
підвищення 
ефективності 



викладання фізіології 
студентам медичних 
вузів. Вісник проблем 
біології і медицини. 
2015;4(121):53-6. 
2) Тучак ОІ. 
Кореляційний 
взаємозв’язок  
показників 
функціональної 
активності 
щитоподібної залози 
та системи 
ліпопероксидації при 
експериментальному 
гіпотиреозі. 
Галицький лікарський 
вісник. 2015;2:31-7. 
3) Тучак ОІ. 
Особливості 
викладання фізіології 
студентам 
педіатричного 
факультету. Архів 
клінічної медицини. 
2015;1:28-32. 
4) Лучко ІМ, Гуранич 
ТВ, Тучак ОІ, 
Петруняк СО, Назарук 
ІО. Вплив L-аргініну 
та особливості 
фармакокорекції 
стану ендотелію серця 
щурів в умовах дії 
емоційно-больового 
стресу, ускладненого 
гіперхолестеринемією
. Art of Medicine. 
2019;4(12):80-83.
6. Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
кафедри фізіології.
7. Підвищення 
кваліфікації 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2018, 
посвідчення 
№11061365 ВА, 
Психолого-
педагогічні основи 
вищої освіти.
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членкиня 
Українського 
фізіологічного 
товариства ім. 
П.Г.Костюка.

376915 Федорівська 
Леся 
Петрівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Прикарпатськ

ий 
національний 

університет 
імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
6.010203 
здоров’я 

1 Теорія і 
методика 
адаптивного 
фізичного 
виховання

Наявні напрацювання 
(Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов): 
3, 5, 13, 16.

1. Наявність 
відповідної 
кваліфікації зі 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» диплом 
магістра М18 №123815 
за спеціальністю 
«Фізична терапія, 
ерготерапія».
2. Участь у 
міжнародних 



людини, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія

наукових проектах: 
REHAB Autumn School 
program on Physical 
Therapy of 2 ESTC 
credits under EU 
ERASMUS+ Project 
“Innovative 
Rehabilitation 
Education – 
Introduction of new 
master degree 
programs in Ukraine” 
(REHAB). 14-
18.09.2020.  .
3. Наявність наукових 
праць у фахових 
виданнях із даної 
галузі:
Чурпій І.К. Аналіз 
особливостей 
дистанційного 
навчання та 
можливість його 
повноцінної інтеграції 
у навчальний процес / 
І.К.Чурпій, Н.Р. 
Голод, О.В. Янів, В.Г. 
Тудоси, Ю.С. 
Куравська, 
Л.П.Федорівська, Д.І. 
Кваснюк // Art of 
Medicine. – 2020. - № 
4(16). С. 120-124. 
(Scientific and practical 
journal).
4. Наявність виданого 
навчального 
посібника: 
Кузенко Л.Й. Теорія і 
методика адаптивного 
фізичного виховання 
в інклюзивно-
освітньому 
просторі»// 
Навчальний посібник 
Голод Н.Р., Янів О.В., 
Тудоси В.Г., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. – 
Івано-Франківськ, 
2020. – 128 с. 
5. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Термінологічний 
словник для студентів 
I-IV курсів 
спеціальності 227 
«фізична терапія, 
ерготерапія» 
//Навчальний 
посібник – Івано-
Франківськ, 2020. – 
115 с.
2) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В,Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Щоденник практики 
I - IV курсів за 
профілем майбутньої 
професії» // 



Методичні 
рекомендації – Івано-
Франківськ, 2020. – 32 
с.
3) Чурпій І.К., Голод 
Н.Р., Янів О.В., 
Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В., 
Тудоси В.Г., Зінченко 
Н.М., Морська Л.В. 
«Алгоритми 
проведення 
практичних навичок 
для студентів I-IV 
курсів спеціальності 
227 «фізична терапія, 
ерготерапія» // 
Навчальний посібник 
– Івано-Франківськ, 
2020. – 122 с.
(рішення вченої ради 
про публікацію, 
протокол № 15 від 
29.12.2020 року).
6. Наявність 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1) Янів О.В. Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / Н.Р. Голод, 
І.К. Чурпій, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська // Тези 
науково-методична 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
підвищення якості 
освітнього процесу». - 
Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2020р. - С. 83.
2) Голод Н.Р. 
Порівняльна 
характеристика 
пацієнтів після 
лапароскопічної 
холецистектомії у 
гострому етапі 
реабілітації / Чурпій 
І.К., Янів О.В., Тудоси 
В.Г., Федорівська Л.П., 
Куравська Ю.В. // 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітації» 
(м. Тернопіль) ТНМУ 
2020р. С.28-29.
3) Голод Н.Р.  Шляхи 
формування цілей 
освітньої програми 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» 
бакалаврського рівня 
ІФНМУ / І.К. Чурпій, 
О.В. Янів, В.Г. Тудоси, 
Л.П. Федорівська// 
Збірник тез науково-
методичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 



підвищення якості 
освітнього процесу» 
Івано-Франківського 
національного 
медичного 
університету (м. 
Івано-Франківськ) 
2020р. С.83.
4) Голод Н. Р. 
Ефективність 
методики реабілітації 
дітей старшого 
шкільного віку з 
кіфотичною поставою 
засобами фізичної 
терапії // Чурпій І. К., 
Войчишин Л. І. 
Збірник тез 
Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
5) Чурпій І.К. 
Реабілітаційні засоби 
профілактики 
злукової хвороби 
очеревини у хворих на 
перитоніт // Чурпій 
І.К., Н.Р.Голод, О.В. 
Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
6) Федорівська Л.П. 
Фізична терапія дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку хворих на 
церебральний параліч 
// І.К. Чурпій, 
Н.Р.Голод, О.В. Янів, 
В.Г. Тудоси, Л.П. 
Федорівська, Ю.С. 
Куравська. Збірник 
тез Матеріалів 5 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури спорту і 
туризму у сучасному 
суспільстві» (м. Івано-
Франківськ), ПНУ ім. 
В. Стефаника, 2020р.
7. Наявність науково-
професійних 
стажувань:
1) Участь у 
теоретичному курсі: 
«Тренер-
Реабілітолог» базовий 
рівень. Навчальний 
центр International 



Fitness School. 
03.12.2020р 
(Сертифкат KHGR 
№14043)
2) Участь у 
теоретичному курсі: 
«Інструктор 
Кінезітерапії» 
базовий 
рівень.Навчальний 
центр International 
Fitness School. 
03.12.2020р 
(Сертифікат KHGR 
№14044). 
3) «Масаж. Догляд за 
хворими.» Івано-
Франківська асоціація 
фахівців із спортивної 
медицини і 
лікувальної 
фізкультури. 16 
жовтня – 17 грудня 
2018р (250 год). 
Сертифікат №14218. 
м.Івано – Франківськ.
4) «Дитяча 
реабілітація: аналіз 
розвитку обстеження 
GMFM, класифікація
GMFCS». 16 листопада 
– 17 листопада 2019р. 
Медичний центр 
фізичної терапії та 
медицини «Іnnovo 
Academy», м.Львів.
5) Брала участь у 
вебінарі «Діагностика 
та лікування інсульту 
нетипової етіології»
20 травня 2020р.(2 
год) м Київ
6) Брала участь у 
науково - практичній 
конференція 
«Перспективи 
розвитку медичної та 
фізичної реабілітацї» 
17-18 вересня 2020р. 
Тернопільський 
медичний університет 
імені І. Я. 
Горбачевського.
7) Брала участь в V 
Мжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку фізичної 
культури,спорту і 
туризму в сучасному 
суспільстві. 27 
листопада 2020 у 
Прикарпатському 
національному 
університеті імені 
Василя Стефаника 
м.Івано-Франківськ. . 
8) Брала участь у 
вебінарі « Практика 
фізичної терапії 
пацієнтів із Covid-
19».30 листопада 
2020р. (3год). 
PHYSIOERA простір 
фізичної терапії. 
Сертифікат №01436.
9) Брала участь у ІІ 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 



«Перспективи 
розвитку ерготерапії в 
Україні» 27-28 
листопада 2020р. (18 
год). World Federation 
of Occupational 
Therapists.
10) Брала участь у 
тренінгу 
«Нейрореабілітація в 
педіатрії, сучасні 
концепції фізичної 
терапії в педіатрії: 
«Типовий розвиток 
дитини» Український 
католицький 
університет, м. Львів 
29.01-30.01.2021р.
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Членство у 
громадській 
організації Українське 
товариство фізичної 
та реабілітаційної 
медицини з 2020 р. 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання  
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПРН 02. 
Спілкуватися усно 
та письмово  
українською та 
іноземною мовами 
у 
професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 

Клінічна практика при 
порушенні діяльності 
органів і систем, в 
тому числі:
опорно-рухового 
апарату; серцево-
судинної системи; 
нервової системи; 
дихальної системи 

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; практичний метод, 
комунікативний метод; 
метод програмованого 
навчання; метод з 
використанням ЕОМ.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, оцінка 
рівня оволодіння 
практичними навичками, 
тестування, виконання 
ситуативних задач, 
пов’язаних із нозологічною 
тематикою захворювань.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизоване 
комп’ютерне тестування, 
усна відповідь на теоретичні 
питання, оцінка виконання 
практичних навичок.



етики ділового 
спілкування; 
складати 
документи, у тому 
числі іноземною 
мовою (мовами). 
ПРН 03. 
Використовувати 
сучасну  
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПРН 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПРН 05. Надавати 
долікарську 
допомогу при 
невідкладних 
станах та 
патологічних 
процесах в 
організмі під час 
раптової зупинки 
дихання чи появи 
патологічного 
ритму дихання, 
виникнення 
легеневої 
кровотечі, гострих 
серцево-судинних 
станів, гострих 
розладах мозкового 
кровообігу; 
вибирати 
оптимальні 
методи та засоби 
збереження 
життя.
ПРН 06. 
Застосовувати 
методи 
спостереження, 
огляду, пальпації, 
перкусії, 
функціональні 
тести, оцінювання 
рухливості 
суглобів, 
визначення м’язової 
сили, рівня і 
локалізації 
чутливості, 
тестування 
рефлексів, 
визначення 
м’язового тонусу, 
м’язової 
витривалості, 
оцінювання 



рівноваги та 
координації, 
довільних рухових 
функцій й 
інструментів 
визначення та 
вимірювання 
артеріального 
тиску та частоти 
серцевих скорочень, 
визначення 
пульсооксиметрії,  
спірографії, 
пневмотахометрії, 
пікфлоуметрії, 
використання 
тестів, шкал для 
оцінки болю, 
рухових функцій та 
мобільності при 
структурних 
змінах та 
порушеннях 
функціонування 
легеневої, серцево-
судинної системи 
та неврологічній 
патології, уміння 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПРН 07. 
Трактувати 
інформацію про 
наявні у 
пацієнта/клієнта 
порушення за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я дітей 
та підлітків (МКФ 
ДП). 
ПРН 08. Діяти 
згідно з 
нормативно-
правовими  
вимогами  та 
нормами  
професійної етики. 
ПРН 09. 
Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.
ПРН 10. 
Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії  для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
використовуючи в 
практичній 
діяльності при 
патології легеневої 
та серцево-
судинної систем 
терапевтичні 
вправи (дихальні, 



загально-
розвиваючі, 
аеробного 
характеру, на 
розтяг та 
розслаблення 
м’язів), 
позиціонування та 
дихальну 
гімнастику, 
звукову 
гімнастику, 
мануальні 
маніпуляційні 
втручання на 
грудній клітці, 
масаж, засоби 
загартування та 
водні процедури; 
при неврологічних 
захворюваннях  
використання 
вправ з опором 
(сила та 
витривалість), на 
підтримку 
амплітуди руху, на 
розвиток/ 
відновлення 
гнучкості 
(розтяг/стретчин
г), на розвиток/ 
відновлення 
рівноваги, на 
розвиток/ 
відновлення 
координації, на 
розвиток/ 
відновлення дрібної 
моторики, 
тренування 
рухових навичок та 
умінь. 
ПРН 11. 
Здійснювати 
заходи ерготерапії  
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності. 
ПРН 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПРН 13. Обирати  
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність. 
ПРН 14. Безпечно 
та ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 



пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я. 
ПРН 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною  
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПРН 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПРН 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
засоби для 
вимірювання 
вимірювання 
артеріального 
тиску, частоти 
серцевих скорочень, 
визначення 
пульсооксиметрії,  
спірографії, 
пневмотахометрії, 
пікфлоуметрії, 
використання 
тестів, шкал для 
оцінки болю, 
рухових функцій та 
мобільності та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність. 
ПРН 18. Оцінювати 
себе критично,  
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за  
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 03.  
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 

Механотерапія метод демонстрації; метод 
ілюстрації.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступів 
студентів при обговоренні 
питань, відпрацювання 
практичних навичок,  
комп’ютерне тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок.



необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04.  
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії;
ПР 09.  
Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії;
ПР 10.  
Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
(терапевтичні 
вправи і 
терапевтичні 
заняття з метою 
відновлення або 
розвитку функцій 
організму, 
тренування 
рухових навичок і 
вмінь);
ПР 12.  
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13.  Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 14.  Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я;

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 

Види оздоровчо-
рухової активності

метод демонстрації; метод 
ілюстрації; проблемний 
метод; дискусія, «круглий 
стіл», кейс-метод; 
моделювання професійних, 

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
заздалегідь визначених 



особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної 
етики. 
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність. 

проблемних ситуацій. питань, виступ з доповідями 
при обговоренні навчальних 
питань, комп’ютерне 
тестування та практичне 
виконання вправ. 
Підсумковий модульний 
контроль: здача практичних 
навичок, усне опитування, 
стандартизований тестовий 
контроль.



ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію зрізних 
джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації,необхідн
ої для виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних,
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії при 
пошкодженнях 
опорно-рухового 

Травматологія та  
ортопедія за 
професійним 
спрямуванням

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: 
тестування вхідного та 
вихідного рівня знань, усне 
опитування, відпрацювання 
практичних навичок в 
умовах, що наближені до 
реальних.
Підсумковий модульний 
контроль: здача практичних 
навичок; усне опитування, 
стандартизований тестовий 
контроль



апарату.
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі опорно-
рухового апарату, 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики 
при роботі з 
хворими з 
порушеннями 
опорно-рухового 
апарату.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності при 
складанні плану 
реабілітації у 
хворих з 
порушеннями 
функції опорно-
рухового апарату 
після травм та 
вроджених і 
набутих 
захворювань 
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій, 
та за потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність 
відповідно до 
індивідуальних 
особливостей 
реабілітанта.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію,
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 

Патологічна 
фізіологія за 
професійним 
спрямуванням

пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний; евристичний 
метод; дослідницький.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контролю, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 



психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 1), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.

контроль: контролю 
практичних навичок та їх 
результатів;
тестовий контроль (з 
використанням тестових 
завдань різних форматів); 
рішення типових 
ситуаційних задач; 
обґрунтування результатів 
практичної роботи;
перевірки теоретичних 
знань: індивідуальне 
опитування в письмовій або 
усній формі)

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.  
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі (додаток 3), 
трактувати 
отриману 
інформацію. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.   
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.  
ПР 17. Оцінювати 

Хірургічні хвороби за 
професійним 
спрямуванням

словесні; наочні 
(демонстрація); 
аналітичний; синтетичний; 
аналітико-синтетичний; 
індуктивний; дедуктивний; 
традуктивний метод; 
проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький; 
метод клінічних кейсів, 
проблемно-дослідницький 
метод;метод конкурентних 
груп; метод тренінгових 
технологій; метод 
проведення наукових 
конференцій із 
застосуванням 
інтерактивних, 
міждисциплінарних та 
інформаційно-
комп’ютерних технологій.

Поточний контроль:
- тестування;
- усне опитування 
тематичного матеріалу;
- практичні навички, вміння 
диференціювати, 
демонструвати анатомічні 
структури, оцінювання 
індивідуальної роботи 
студентів.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок.



результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 1), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.  
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі (додаток 3), 
трактувати 
отриману 
інформацію. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної  етики.
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Педіатрія словесні; аналітичний; 
синтетичний; 
аналітикосинтетичний; 
індуктивний метод; 
дедуктивний; традуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький; 
метод клінічних кейсів; 
проблемно-дослідницький; 
метод тренінгових 
технологій; метод 
проведення наукових 
конференцій із 
застосуванням 
інтерактивних, 
міждисциплінарних та 
інформаційно-
комп’ютерних технологій. 

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес- контроль, 
тестування, виконання 
ситуаційний задач, 
структурованих письмових 
робот, практичних навичок 
в умовах, що наближені до 
реальних. 
Підсумковий модульний 
контроль:  демонстрація 
практичних навиків, 
відповідь на теоретичні 
запитання, 
стандартизований тестовий 
контроль.



ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

Клінічна психологія пояснювально-
ілюстративний; метод 
проблемного викладу; 
евристичний метод; метод 
обговорення (дискусія); 
проектний метод; 
інтерактивні методи.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 

Фізична реабілітація 
та реабілітаційні 
технології

пояснювально-
ілюстративний метод; метод 
проблемного викладення; 
метод навчальної дискусії; 
частково-пошуковий; 
евристичний метод; 
сугестивний метод; 
комунікативний метод.

Поточний контроль: усне, 
письмове опитування; 
виконання практичних 
завдань на занятті; 
оволодіння практичними 
навичками. 
Проміжний модульний 
контроль: написання 



використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі (додаток 3), 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПР 08. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.
ПР09. Реалізувати 

термінологічного диктанту, 
письмової контрольної 
роботи.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, 
ситуаційна задача, здача 
практичних навичок.



індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.
ПР10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності;
ПР 11. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 12. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 13. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я.
ПР17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 

Спортивна медицина в 
т. ч. спортивна 
травматологія

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: усне 
опитування; виконання 
практичних завдань на 
занятті; оволодіння 
практичними навичками 
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок, усне 



вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних,педагогіч
них та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії при 
пошкодженнях 
опорно-рухового 
апарату у 
спортсменів.
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики 
при роботі з 
спортсменами з 
травмами опорно-
рухового апарату.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності при 
складанні плану 
реабілітації у 
хворих з 
порушеннями 
функції опорно-
рухового апарату 
внаслідок 
спортивних травм.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність 
відповідно до 
індивідуальних 
особливостей 
спортсмена та 
відповідно до виду 
спорту, яким він 
займається.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію,
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 

опитування.



застосовувати 
досвід колег.
досвід колег.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 

Основи класичного 
масажу

пояснювально-
ілюстративний метод; метод 
ілюстрації; метод 
проблемного викладення; 
метод навчальної дискусії; 
частково-пошуковий; 
евристичний метод; 
сугестивний метод; 
комунікативний метод.

Поточний контроль: 
виконання практичних 
завдань на занятті; 
оволодіння практичними 
навичками; опитування; 
тестовий контроль. 
Підсумковий модульний 
контроль: здача практичних 
навичок; усне опитування 
(три основні питання); 
стандартизований тестовий 
контроль. 

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
хірургічних 
захворюваннях

словесні (бесіда, дискусія); 
наочні (демонстрація); 
аналітичний; синтетичний;
аналітикосинтетичний; 
індуктивний метод, 
дедуктивний; традуктивний 
метод; проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький; метод 
клінічних кейсів; 

Поточний контроль: 
тестування; усне 
опитування, практичні 
навички, оцінювання 
індивідуальної роботи 
студентів.
Підсумковий модульний 
контроль:
стандартизований тестовий 
контроль, здача практичних 



людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.  
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.   
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
(додаток 4).  
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності.  
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.  
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 

проблемно-дослідницький 
метод; метод конкурентних 
груп; метод тренінгових 
технологій; метод 
проведення наукових 
конференцій із 
застосуванням 
інтерактивних, 
міждисциплінарних та 
інформаційно-
комп’ютерних технологій.

навичок, усне опитування.



пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.  
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 1), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
захворюваннях 
нервової системи

спостереження, опитування 
та вимірювання у фізичній 
терапії та ерготерапії; 
обробки інформації; 
планування та реалізації 
заходів фізичної терапії та 
ерготерапії; вербального і 
невербального спілкування; 
надання долікарської 
допомоги. 

Поточний контроль: 
комп’ютерні тести; 
розв’язування ситуаційних 
задач; структуровані 
письмові роботи; 
структурований за 
процедурою контроль 
практичних навичок та 
умінь.
Підсумковий модульний 
контроль:
стандартизований тестовий 
контроль, здача практичних 
навичок, усне опитування. 



інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності.
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 



когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій, 
та за потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
захворюваннях 
серцево-судинної 
системи

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: усний 
контроль засвоюваності 
програмного матеріалу;  
виконання практичних 
завдань на занятті; 
оволодіння практичними 
навичками; виконання 
тематичного плану 
самостійної роботи 
студентів та оволодіння 
практичними навичками 
згідно теми. 
Підсумковий модульний 
контроль: здача практичних 
навичок; усне опитування 
(три основні питанння); 
тестовий контроль. 



медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.  
ПР 05. Надавати 
долікарську 
допомогу при 
невідкладних 
станах та 
патологічних 
процесах в 
організмі; 
вибирати 
оптимальні 
методи та засоби 
збереження 
життя. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.   
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності . 
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності.   
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.  
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.  
ПР 14. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я.  
ПР 15. Вербально і 



невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю,  
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.  
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій , 
та за потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.  
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний до
свід, аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 
ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади;
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел;
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 

Технічні засоби в 
фізичній терапії та 
ерготерапії

словесний метод; наочний 
метод; дослідницький; 
пояснювально-
ілюстративний метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, відпрацювання 
практичних навичок, 
комп’ютерне тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок, усна 
відповідь.



професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії;
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії;
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 14. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів,
контролю основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я;
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи
відповідний 
інструментарій 
(гоніометр, 
тонометр, 
функціональні 
тести, 
пульсоксиметрія, 
спірографія), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність;
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 



фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег;

Навчальна 
дисципліна 
«Фізична терапія, 
ерготерапія в 
онкології» 
скерована на 
досягнення 
студентами 
наступних 
результатів 
навчання:
ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.  
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.   
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 

Фізична терапія, 
ерготерапія  в 
педіатрії

словесні; аналітичний, 
синтетичний; 
аналітикосинтетичний; 
індуктивний метод; 
дедуктивний; традуктивний; 
проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький; 
метод клінічних кейсів, 
проблемно-дослідницький; 
метод тренінгових 
технологій; метод 
проведення наукових 
конференцій із 
застосуванням 
інтерактивних, 
міждисциплінарних та 
інформаційно-
комп’ютерних технологій.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, 
тестування, виконання 
ситуативних задач, 
структурованих письмових 
робіт, структурований за 
процедурою контроль 
практичних навичок в 
умовах, що наближені до 
реальних. 
Підсумковий модульний 
контроль:  демонстрація 
практичних навиків, 
відповідь на теоретичні 
запитання, 
стандартизований тестовий 
контроль.



терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності . 
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності.   
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.  
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.  
ПР 14. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я.  
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю,  
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.  
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 



інструментарій , 
та за потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.  
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний до
свід, аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров’я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів, членів їх 
родини, медичних 
фахівців, а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації , 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.

Фізична терапія, 
ерготерапія при 
захворюваннях 
органів чуття

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: усний 
контроль засвоюваності 
програмного матеріалу;  
виконання практичних 
завдань на занятті; 
оволодіння практичними 
навичками; виконання 
тематичного плану 
самостійної роботи 
студентів та оволодіння 
практичними навичками 
згідно теми. 
Підсумковий модульний 
контроль: здача практичних 
навичок; усне опитування; 
тестовий контроль. 



ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності.
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обстежень 
активності та 
участі в 
діяльності.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта, його 
безпеку, комфорт 
та приватність.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультицисципліна
рній команді.
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій, 
та за потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвіт, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.



ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.  
ПР 05. Надавати 
долікарську 
допомогу при 
невідкладних 
станах та 
патологічних 
процесах в 
організмі; 
вибирати 
оптимальні 
методи та засоби 
збереження 
життя. 
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі (додаток 3), 
трактувати 
отриману 
інформацію. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 

Фізична терапія, 
ерготерапія в 
онкології, в 
паліативній медицині

словесні; наочні 
(демонстрація); 
аналітичний; синтетичний; 
аналітикосинтетичний; 
індуктивний метод; 
дедуктивний, традуктивний 
метод; проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький; метод 
клінічних кейсів; 
проблемно-дослідницький 
метод; метод конкурентних 
груп; метод тренінгових 
технологій; метод 
проведення наукових 
конференцій із 
застосуванням 
інтерактивних, 
міждисциплінарних та 
інформаційно-
комп’ютерних технологій.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування, розв'язування 
ситуаційних задач, 
структуровані письмові 
роботи, структурований за 
процедурою контроль 
практичних навичок та 
умінь.
Проміжний контроль знань 
студентів проводиться 
шляхом: вирішення 
ситуаційних задач; усного 
опитування по пройденому 
матеріалу; тестового 
контролю; письмових 
контрольних робіт; 
виконання практичних 
навичок.
Підсумковий модульний 
контроль: контроль 
практичних навичок, усна 
відповідь, стандартизований 
тестовий контроль.



нормами 
професійної етики.   
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності . 
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності.   
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.  
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.  
ПР 14. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я.  
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю,  
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.  
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 
ПР 17. Оцінювати 
результати 



виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій , 
та за потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.  
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний до
свід, аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики. 
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 

Основи менеджменту, 
маркетингу та 
адміністрування при 
різних нозологіях

словесні; наочні 
(демонстрація); 
аналітичний; синтетичний; 
дискусії 
аналітикосинтетичний; 
індуктивний метод; 
дедуктивний, 
пояснювально-
ілюстративний метод, ігрові 
методи

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: теоретичне 
питання, здача практичних 
навичок, стандартизований 
тестовий контроль.



комфорт та 
приватність.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 

Корекційна педагогіка пояснювально-
ілюстративний; метод 
проблемного викладу; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод; метод  
обговорення (дискусія); 
проектний метод; 
інтерактивні методи.

пояснювально-
ілюстративний; метод 
проблемного викладу; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод; метод  
обговорення (дискусія); 
проектний метод; 
інтерактивні методи.

пояснювально-
ілюстративний; метод 
проблемного викладу; 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод; метод  
обговорення (дискусія); 
проектний метод; 
інтерактивні методи.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, тестування.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль.



діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 

Комплексна 
реабілітація 
військово-службовців 
та бійців АТО

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; метод 
демонстрації, сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод ілюстрації; 
лабораторний метод;  
практичний метод. 

Поточний контроль: 
тестування, структуровані 
письмові роботи, контроль 
практичних навичок в 
умовах, наближених до 
реальних.
Підсумковий модульний 
контроль: усне   опитування, 
стандартизований тестовий 
контроль, оцінка практичної 
навички.



завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 07. Трактувати 
інформацію про 
наявні у 
пацієнта/клієнта 
порушення за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я (МКФ) 
та Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я дітей 
та підлітків (МКФ 
ДП).
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії.
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
(додаток 2).
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 15. Вербально і 



невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 1), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 02. 
Спілкуватися усно 
та письмово 
українською та 
іноземною мовами 
у професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 

Клінічна практика з 
фізичної терапії, 
ерготерапії, в тому 
числі:
загальна ознайомча 
практики за профілем 
майбутньої професії;
виробнича практика з 
фізичної терапії, 
ерготерапії.

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; практичний метод; 
метод програмованого 
навчання; метод з 
використанням ЕОМ.

Поточний контроль: 
оцінювання практичних 
навичок, усне опитування, 
виконання індивідуальних 
завдань (самостійної 
позааудиторної роботи).
Підсумковий модульний 
контроль: оцінювання 
практичних навичок, усне 
опитування (три основні 
питання).



етики ділового 
спілкування; 
складати 
документи, у тому 
числі іноземною 
мовою (мовами).
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 05. Надавати 
долікарську 
допомогу при 
невідкладних 
станах та 
патологічних 
процесах в 
організмі; 
вибирати 
оптимальні 
методи та засоби 
збереження 
життя.
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПР 07. Трактувати 
інформацію про 
наявні у 
пацієнта/клієнта 
порушення за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я (МКФ) 
та Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я дітей 
та підлітків (МКФ 



ДП).
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики. 
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
(додаток 4). 
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 14. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 



навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 
ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПР 02. 
Спілкуватися усно 
та письмово 
українською та 
іноземною мовами 
у професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 
етики ділового 
спілкування; 
складати 
документи, у тому 
числі іноземною 
мовою (мовами).
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 

Переддипломна 
практика з фізичної 
терапії, ерготерапії

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод проблемного 
викладення; метод 
навчальної дискусії; 
частково-пошуковий, або 
евристичний метод; 
словесні методи навчання; 
наочні методи навчання; 
метод програмованого 
навчання; метод з 
використанням ЕОМ.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, оцінка 
рівня оволодіння 
практичними навичками, 
виконання індивідуальних 
завдань і позааудиторної 
самостійної роботи, 
тестування, виконання 
ситуативних задач, 
пов’язаних із нозологічною 
тематикою захворювань. 
Підсумковий модульний 
контроль:
стандартизоване 
комп’ютерне тестування, 
усна відповідь на теоретичні 
питання, оцінка виконання 
практичних навичок.



необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 05. Надавати 
долікарську 
допомогу при 
невідкладних 
станах та 
патологічних 
процесах в 
організмі; 
вибирати 
оптимальні 
методи та засоби 
збереження 
життя.
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПР 07. Трактувати 
інформацію про 
наявні у 
пацієнта/клієнта 
порушення за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я (МКФ) 
та Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я дітей 
та підлітків (МКФ 
ДП).
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики. 
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 



та активності 
(додаток 4). 
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 13. Обирати  
оптимальні  
форми, методи і 
прийоми, які б 
забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність. 
ПР 14. Безпечно та 
ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я. 
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися  з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 16. Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і 
невеликих груп.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
засоби для 
вимірювання 
вимірювання 
артеріального 
тиску, частоти 
серцевих скорочень, 
визначення 



пульсооксиметрії, 
спірографії, 
пневмотахометрії, 
пікфлоуметрії, 
використання 
тестів, шкал для 
оцінки болю, 
рухових функцій та 
мобільності та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично,  
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за  
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі (додаток 1), 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПР 07. Трактувати 
інформацію про 
наявні у 
пацієнта/клієнта 
порушення за 
Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 

Моделі надання 
реабілітаційних 
послуг (на основі 
міжнародної 
класифікації 
функціонування) та 
професійного 
розвитку

метод проблемного 
викладення; метод 
навчальної дискусії; 
сугестивний метод; 
комунікативний метод; 
метод програмованого 
навчання; метод з 
використанням ЕОМ.

Поточний контроль: 
практичне виконання 
завдання, усне опитування 
та тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль; 
розв’язанням двох задач; 
усне опитування.



життєдіяльності 
та здоров’я (МКФ) 
та Міжнародною 
класифікацією 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності 
та здоров’я дітей 
та підлітків (МКФ 
ДП).
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 

ПР 03 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПРН 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічни, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 06 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі, 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПР 08 Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної  етики.  

Внутрішня медицина 
за професійним 
спрямуванням

словесні (пояснення, бесіда, 
дискусія); наочні 
(демонстрація); 
аналітичний, синтетичний, 
аналітико-синтетичний, 
індуктивний метод, 
дедуктивний, традуктивний 
метод; проблемний, 
частково-пошуковий, 
дослідницький; метод 
клінічних кейсів, 
проблемно-дослідницький 
метод, метод тренінгових 
технологій. 

Поточний контроль: 
тестовий контроль, 
розв’язування ситуаційних 
задач, контроль практичних 
навичок, типові ситуаційні 
задачі.
Підсумковий модульний 
контроль:
демонстрація володіння 
теоретичним матеріалом, 
виконання практичного 
навику, аналіз та 
інтерпретація 
інструментальних 
параметрів, 
стандартизований тестовий 
контроль.



ПР 09  Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 
ерготерапії. 
ПР 12  
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 17 Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій, 
та за потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.
ПР 18 Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 

ПРН 3. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПРН 4. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПРН 5. Надавати 
долікарську 
допомогу при 
невідкладних 
станах та 
патологічних 
процесах в 
організмі; 
вибирати 
оптимальні 
методи та засоби 
збереження 
життя.

Долікарська медична 
допомога

метод роботи з книгою; 
дедуктивний; ігровий; 
демонстрація; дискусія; 
метод “чотирьох кроків”; 
дослідницький метод.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, 
тестування, виконання 
практичних навичок і 
ситуаційних задач.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизоване 
комп’ютерне тестування, 
усна відповідь.



ПРН 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПРН 14. Безпечно 
та ефективно 
використовувати 
обладнання для 
проведення 
реабілітаційних 
заходів, контролю 
основних 
життєвих 
показників 
пацієнта, 
допоміжні технічні 
засоби реабілітації 
для пересування та 
самообслуговуванн
я.

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 1), та за 
потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія

пояснювально-
ілюстративний метод; 
прямий метод; сугестивний 
метод; комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль усне 
опитування, відпрацювання 
практичних навичок в 
умовах, наближених до 
реальних.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок, усна 
відповідь.

ПР 02  
Спілкуватися усно 
та письмово 
українською мовою 
у професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 
етики ділового 
спілкування; 
складати 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

евристичний, 
дослідницький, 
контекстний, 
комунікативний. 

Поточний контроль: усне 
опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань. 
Підсумковий модульний 
контроль складається з двох 
частин:  
комп’ютеризованого 
тестового контролю та 
перевірки практичних 
навичок (укладання двох 
документів та виконання 
однієї вправи з таких 



документи.
ПР 03  
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 12 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
 ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися  з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 16  Проводити 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.
ПР 18  Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

мовознавчих розділів: 
лексика, орфографія, 
морфологія, стилістика) і 
теоретичних знань 
(розгорнута відповідь про 1 
документ).
Поточний контроль: усне 
опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань. 
Підсумковий модульний 
контроль складається з двох 
частин:  
комп’ютеризованого 
тестового контролю та 
перевірки практичних 
навичок (укладання двох 
документів та виконання 
однієї вправи з таких 
мовознавчих розділів: 
лексика, орфографія, 
морфологія, стилістика) і 
теоретичних знань 
(розгорнута відповідь про 1 
документ).
Поточний контроль: усне 
опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань. 
Підсумковий модульний 
контроль (ПМК) 
складається з двох частин:  
комп’ютеризованого 
тестового контролю та 
перевірки практичних 
навичок (укладання двох 
документів та виконання 
однієї вправи з таких 
мовознавчих розділів: 
лексика, орфографія, 
морфологія, стилістика) і 
теоретичних знань 
(розгорнута відповідь про 1 
документ).
Поточний контроль: усне 
опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань. 
Підсумковий модульний 
контроль складається з двох 
частин:  
комп’ютеризованого 
тестового контролю та 
перевірки практичних 
навичок (укладання двох 
документів та виконання 
однієї вправи з таких 
мовознавчих розділів: 
лексика, орфографія, 
морфологія, стилістика) і 
теоретичних знань 
(розгорнута відповідь про 1 
документ).
Поточний контроль: усне 
опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань. 
Підсумковий модульний 
контроль (ПМК) 
складається з двох частин:  
комп’ютеризованого 
тестового контролю та 
перевірки практичних 
навичок (укладання двох 
документів та виконання 
однієї вправи з таких 
мовознавчих розділів: 



лексика, орфографія, 
морфологія, стилістика) і 
теоретичних знань 
(розгорнута відповідь про 1 
документ).

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.

Історія України та 
української культури

пояснювально-
ілюстративний, 
комунікативний, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод,
метод обговорення 
(дискусія), проектний, 
інтерактивний, метод 
активного проблемно-
ситуаційного аналізу (саse-
study), ІТ-методи.

Поточний контроль: усне 
опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань.
Підсумковий модульний 
контроль складається з 
однієї частини: 
комп’ютеризоване 
стандартизоване тестування.

 ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.

Філософія реабілітації, 
ерготерапії

пояснювально-
ілюстративний, загально 
логічний, філософський, 
загальнонауковий, 
частково-пошуковий, метод 
активного проблемно-
ситуаційного аналізу (саse-
study), інтерактивний, метод 
методологіко-семантичного 
аналізу. 

Поточний контроль: усне 
опитування; письмові 
тестові завдання; 
розв’язування ситуативних 
завдань; оцінка виступу на 
обговоренні проблемних 
питань. 
Підсумковий модульний 
контроль складається з 
однієї частини: 
комп’ютеризоване 
стандартизоване тестування.

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 

Основи психології. 
Основи педагогіки

пояснювально-
ілюстративний; метод 
проблемного викладу; 

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 



комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.

частково-пошуковий; метод 
обговорення (дискусія); 
проектний метод, 
інтерактивні методи.

студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль включає 
комп’ютеризоване 
стандартизоване тестування.

ПР 02 
Спілкуватися усно 
та письмово 
англійською мовою 
у професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 
етики ділового 
спілкування; 
складати 
документи 
англійською мовою.

ПР 03  Знаходити 
інформацію 
англійською мовою 
з різних джерел; 
аналізувати 
англомовні 
джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.

ПР 12 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.

ПР 16  Проводити 
англійською мовою 

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

граматико-перекладний 
метод, 
прямий метод, усний метод 
Гарольда Пальмера, 
сугестивний метод, 
комунікативний метод.
лексико(текстуально)-
перекладний метод, 
граматико-перекладний 
метод, метод 
програмованого навчання, 
метод з використанням 
ЕОМ.

лексико(текстуально)-
перекладний метод, 
аудіо-лінгвальний , аудіо-
візуальний метод, метод з 
використанням ЕОМ.
прямий метод, усний метод 
Гарольда Пальмера, 
сугестивний метод, 
комунікативний метод.
граматико-перекладний 
метод; 
лексико(текстуально)-
перекладний метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів. 
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль включає 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль включає 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.



інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп.

ПР 18  Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

 
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль 
включає 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.
Поточний контроль: усне 
опитування, письмового 
експрес-контролю, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування.
Підсумковий модульний 
контроль: 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.

ПР 02 оперувати 
греко-латинською  
медичною 
термінологією під 
час спілкування 
усно та письмово 
українською та 
іноземною мовами 
у професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 
етики ділового 
спілкування; 
складати 
документи, у тому 
числі іноземною 
мовою (мовами) із 
застосуванням 
греко-латинської 
медичної 
термінології.
ПР 03 оперувати 
греко-латинською  
медичною 
термінологією під 
час пошуку 
інформації з різних 
джерел; аналізі 
вітчизняних та 
зарубіжних джерел 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень; 
застосовувати у 
професійній 
діяльності  греко-
латинську  
термінологію з 
галузі біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 

Латинська мова та 
медична термінологія

граматико-перекладний 
метод; лексико-
перекладний метод; аудіо-
візуальний метод; неігрові 
інтерактивні методи; ігрові 
інтерактивні методи.

граматико-перекладний 
метод; лексико-
перекладний метод; аудіо-
лінгвальний метод; неігрові 
інтерактивні методи; ігрові 
інтерактивні методи; 
прямий метод; аудіо-
візуальний метод; 
сугестивний метод; 
фронтальні методи; метод 
програмованого навчання.

граматико-перекладний 
метод; лексико-
перекладний метод; аудіо-
лінгвальний метод; неігрові 
інтерактивні методи; ігрові 
інтерактивні методи; метод 
програмованого навчання.

граматико-перекладний 
метод; лексико-
перекладний метод; аудіо-
лінгвальний метод; неігрові 
інтерактивні методи; ігрові 
інтерактивні методи; метод 
програмованого навчання.

Поточний контроль:
- перевірка навичок читання 
(включно з акцентуацією); 
- виконання лексико-
граматичних вправ;
- тестування вхідного та 
вихідного рівня знань 
(лексичні та граматичні 
завдання);
- контроль умінь перекладу 
медико-біологічних, 
фармацевтичних, хімічних 
та клінічних термінів;
- контроль уміння 

Поточний контроль:
- перевірка навичок читання 
(включно з акцентуацією); 
- виконання лексико-
граматичних вправ;
- тестування вхідного та 
вихідного рівня знань 
(лексичні та граматичні 
завдання);
- контроль умінь перекладу 
медико-біологічних,  
фармацевтичних, хімічних 
та клінічних термінів;
- контроль уміння 
утворювати клінічні терміни 
на основі греко-латинських 
терміноелементів;
- контроль умінь перекладу 
рецептів без словника з 
латинської мови на 
українську і навпаки;
- контроль умінь 
розв’язування ситуативних 
задач;
- контроль знань латинських 
афоризмів;
- контроль засвоєння нових 
лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання 
лексичних вправ).
Підсумковий модульний 
контроль: письмовий 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем.
Поточний контроль:
- перевірка навичок читання 
(включно з акцентуацією); 
- виконання лексико-
граматичних вправ;
- тестування вхідного та 
вихідного рівня знань 
(лексичні та граматичні 
завдання);
- контроль умінь перекладу 
медико-біологічних,  
фармацевтичних, хімічних 
та клінічних термінів;
- контроль уміння 
утворювати клінічні терміни 



психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.

ПР 12 
застосовувати 
сучасні науково-  
доказові дані у 
професійній 
діяльності.

ПР 18 оперувати 
греко-латинською 
медичною 
термінологією при 
засвоєнні нової 
фахової інформації, 
поглибленні знань 
за допомогою 
самоосвіти, 
представленні 
власного  досвіду, 
аналізі й 
застосуванні 
досвіду колег.

утворювати клінічні терміни 
на основі греко-латинських 
терміноелементів;
- контроль умінь 
розв’язування ситуативних 
задач;
- контроль знань 
найпоширеніших клінічних 
діагнозів;
- контроль знань латинських 
афоризмів;
- контроль засвоєння нових 
лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання 
лексичних вправ).
Підсумковий модульний 
контроль: письмовий 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем.
Поточний контроль:
- перевірка навичок читання 
(включно з акцентуацією); 
- виконання лексико-
граматичних вправ;
- тестування вхідного та 
вихідного рівня знань 
(лексичні та граматичні 
завдання);
- контроль умінь перекладу 
медико-біологічних,  
фармацевтичних, хімічних 
та клінічних термінів;
- контроль уміння 
утворювати клінічні терміни 
на основі греко-латинських 
терміноелементів;
- контроль умінь 
розв’язування ситуативних 
задач;
- контроль знань 
найпоширеніших клінічних 
діагнозів;
- контроль знань латинських 
афоризмів;
- контроль засвоєння нових 
лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання 
лексичних вправ).
Підсумковий модульний 
контроль: письмовий 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем. 

на основі греко-латинських 
терміноелементів;
- контроль умінь перекладу 
рецептів без словника з 
латинської мови на 
українську і навпаки;
- контроль умінь 
розв’язування ситуативних 
задач;
- контроль знань латинських 
афоризмів;
- контроль засвоєння нових 
лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання 
лексичних вправ).
Підсумковий модульний 
контроль: письмовий 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем.

ПРН 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПРН 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 

Біофізика за 
професійним 
спрямуванням

пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; 
репродуктивний; метод 
проблемного викладу; 
дослідницький метод.

Поточний контроль: усне 
опитування; розв’язування 
ситуативних завдань; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань; 
фронтальне опитування;
- письмові відповіді на 
індивідуальні завдання;
- комп’ютерний тестовий 
контроль;
- розв’язування типових або 
ситуаційних задач;
- проведення лабораторних 
досліджень, обробка 
результатів та 
формулювання висновків;
- контроль практичних 
навичок;
- захист протоколів 
лабораторних робіт;
- захист реферативних робіт.
Підсумковий модульний 
контроль: комп’ютерне 
стандартизоване 
тестування; оцінка 
практичних навичок. 



аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПРН 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПРН 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову 
інформа¬цію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності

Медична та біологічна 
хімія

cловесний; частково-
пошуковий; дослідницький; 
наочний (ілюстрації; 
демонстрації); 
пояснювально-
ілюстративний; метод 
контролю і самоконтролю; 
аналітико-синтетичний; 
індуктивний; дедуктивний;
проблемний.

Поточний контроль: 
тестовий контроль 
вихідного рівня знань; 
аналіз усного розбору 
головних питань 
навчального матеріалу; 
аналіз та оцінка розв’язку 
ситуаційних задач; 
Підсумковий модульний 
контроль: комп’ютерне 
стандартизоване 
тестування; усне 
опитування.

ПРН 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади.
ПРН 08. Діяти 
згідно з 
нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.
ПРН 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.

Гігієна та екологія. 
Охорона праці в галузі

сугестивний метод; метод 
конкурентних груп; метод 
кооперативних груп; метод 
рольової гри; метод групової 
дискусії.

Поточний контроль: 
тестовий контроль; усне 
опитування; ситуаційні 
задачі; контролю 
практичних навичок в 
умовах, що наближені до 
реальних.
Підсумковий модульний 
контроль: комп’ютерне 
стандартизоване тестування, 
практичні навички.

ПР 02 
Спілкуватися усно 
та письмово 
німецькою мовою у 
професійному 
середовищі, 
володіти фаховою 

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

граматико-перекладний 
метод; прямий метод; усний 
метод Гарольда Пальмера; 
сугестивний метод; 
комунікативний метод.
лексико(текстуально)-
перекладний метод; 

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 



термінологією та 
професійним 
дискурсом, 
дотримуватися 
етики ділового 
спілкування; 
складати 
документи 
німецькою мовою.

ПР 03  Знаходити 
інформацію 
німецькою мовою з 
різних джерел; 
аналізувати 
німецькомовні 
джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 

ПР 12 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.

ПР 16  Проводити 
німецькою мовою 
інструктаж та 
навчання клієнтів, 
членів їх родин, 
колег і невеликих 
груп. 

ПР 18  Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

граматико-перекладний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.
лексико(текстуально)-
перекладний метод; аудіо-
лінгвальний метод; аудіо-
візуальний метод; метод з 
використанням ЕОМ.
прямий метод; усний метод 
Гарольда Пальмера; 
сугестивний метод; 
комунікативний метод.
граматико-перекладний 
метод; 
лексико(текстуально)-
перекладний метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

контроль: 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів. 
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контрол:  
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль:
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.
Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: 
комп’ютеризований 
лексико-граматичний тест 
та усна бесіда за однією з 
лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення 
змістових модулів.

ПР 03 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 

Основи фармакології 
за професійним 
спрямуванням

словесні методи; наочні 
методи;  комунікативний 
метод; метод 
програмованого навчання; 
метод з використанням 
ЕОМ.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, 
тестування, вирішення 
ситуативних задач.
Підсумковий модульний 
контроль: 
комп’ютеризований тест та 
усна бесіда відповідно до 
тематичного спрямування 
дисципліни та вирішення 
ситуаційних задач. 



професійних 
рішень; 
ПР 12 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної 
етики. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 

Вступ до спеціальності словесні методи; наочні 
методи.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування.
Підсумковий контроль: 
- здача практичних навичок
- усне опитування
- стандартизований 
тестовий контроль



приватність. 

ПР 06. 
Застосовувати 
анатомічні знання 
з метою 
трактування 
відомостей, 
отриманих в ході 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні анатомічні 
науково-доказові 
дані у професійній 
діяльності.

Анатомія людини пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний виклад; 
евристичний метод; 
дослідницький.

Поточний контроль: 
тестування, усне 
опитування, розв'язання 
контрольних ситуаційних 
завдань, оцінювання 
індивідуальної роботи 
студентів.
Підсумковий контроль: 
здача практичних навичок; 
усне опитування; 
стандартизований тестовий 
контроль

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади;
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень;
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної 
етики;
ПР 09. Реалізувати 
індивідуальні 
програми фізичної 
терапії, 

Терапевтичні вправи методи використання слова; 
методи забезпечення 
наочності, методи 
практичних вправ.

Поточний контроль: 
практичне виконання 
завдання, усне опитування 
та тестування. 
Підсумковий модульний 
контроль: демонстрація 
виконання двох практичних 
навичок з переліку, 
стандартизований тестовий 
контроль.



ерготерапії;
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
(додаток 4);
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності;
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність;
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді;
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 01. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення та 
збереження 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
використання 
рухової активності 
людини та 
проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
пацієнтів/клієнтів,
членів їх родин, 
медичних фахівців, 
а також 
покращенню 
довкілля громади. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 

Теорія і методика 
адаптивного 
фізичного виховання

метод демонстрації, метод 
ілюстрації. лабораторний 
метод, практичний метод 

Поточний контроль: усне 
опитування, письмовий 
експрес-контроль, виступ 
студентів при обговоренні 
питань, комп’ютерне 
тестування.
Підсумковий контроль: 
виконання практичних 
навичок, усне опитування, 
комп’ютерне 
стандартизоване тестування.



комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 08. Діяти згідно 
з нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної 
етики. 
ПР 10. Здійснювати 
заходи фізичної 
терапії для 
ліквідації або 
компенсації 
рухових порушень 
та активності 
(додаток 4). 
ПР 11. Здійснювати 
заходи ерготерапії 
для ліквідації або 
компенсації 
функціональних та 
асоційованих з 
ними обмежень 
активності та 
участі в 
діяльності. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 13. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність. 
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 



когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді. 
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність. 
ПР 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег. 
ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 12. Обирати 
оптимальні форми, 
методи і прийоми, 
які б забезпечили 
шанобливе 
ставлення до 
пацієнта/клієнта, 
його 
безпеку/захист, 
комфорт та 
приватність.
ПР 17. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати свої 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 

Функціональна 
анатомія

метод роботи з книгою; 
ігровий; дискусія; метод 
“чотирьох кроків”; 
дослідницький метод.

Поточний контроль: усне 
опитування, письмове або 
комп’ютерне тестування, 
виконання ситуаційних 
задач.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизоване 
комп’ютеризоване 
тестування, усна відповідь та 
виконання практичних 
навичок.



представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

ПР 03.  
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. 
ПР 04.  
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії. 
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності. 
ПР 17.  Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність. 
ПР 18.  Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти 
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

Фізіологія словесні: пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; наочні: 
ілюстративний; практичні: 
частково-пошуковий; 
проблемний виклад; 
дослідницький.

Поточний контроль: 
тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна 
відповідь або вирішення 
ситуаційних задач; 
виконання практичних 
робіт; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, здача 
практичних навичок, усна 
відповідь.

ПР 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 

Медична психологія пояснювально-
ілюстративний; метод 
проблемного викладу; 
евристичний метод; метод 
обговорення (дискусія); 
проектний метод; 
інтерактивні.

Поточний контроль: 
практичне виконання 
завдання, усне опитування, 
тестування.
Підсумковий модульний 
контроль: стандартизований 
тестовий контроль, усна 
відповідь.



зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень.
ПР 04. 
Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.

ПР 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПР 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій, 
та за потреби, 
модифікувати 
поточну 
діяльність.

Патологічна  анатомія 
за професійним 
спрямуванням

пояснювально-
ілюстративний; 
репродуктивний; 
проблемний виклад; 
евристичний; 
дослідницький.

Поточний контроль: 
індивідуальне усне 
опитування, розв’язування 
ситуаційних задач, 
структуровані письмові 
роботи, структурований за 
процедурою контроль 
практичних навичок та 
умінь.
Підсумковий модульний 
контроль: комп’ютерне 
стандартизоване тестування,  
усне опитування, практичні 
навички.

ПРН 03. 
Використовувати 
сучасну 
комп’ютерну 
техніку; 
знаходити 
інформацію з 
різних джерел; 
аналізувати 
вітчизняні та 
зарубіжні джерела 
інформації, 
необхідної для 
виконання 
професійних 
завдань та 
прийняття 
професійних 
рішень. ПРН 04. 

Методи дослідження у 
фізичній терапії та 
ерготерапії

словесні (пояснення, бесіда, 
дискусія); наочні 
(демонстрація); 
аналітичний, синтетичний, 
аналітико-синтетичний, 
індуктивний, дедуктивний, 
традуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий, 
дослідницький, метод 
клінічних кейсів, 
проблемно-дослідницький, 
метод тренінгових 
технологій. 

Поточний контроль: усне 
опитування; розв’язування 
ситуативних завдань; оцінка 
виступу на обговоренні 
проблемних питань; 
фронтальне опитування; 
письмові відповіді на 
індивідуальні завдання; 
комп’ютерний тестовий 
контроль; контроль 
практичних навичок.
Підсумковий модульний 
контроль: комп’ютерне 
стандартизоване 
тестування; демонстрація 
виконання практичних 
навичок, аналіз та 
інтерпретація 
інструментальних 



Застосовувати у 
професійній 
діяльності знання 
біологічних, 
медичних, 
педагогічних та 
психосоціальних 
аспектів фізичної 
терапії та 
ерготерапії.
ПРН 06. 
Застосовувати 
методи й 
інструменти 
визначення та 
вимірювання 
структурних змін 
та порушених 
функцій організму, 
активності та 
участі (додаток 3), 
трактувати 
отриману 
інформацію.
ПРН 08. Діяти 
згідно з 
нормативно-
правовими 
вимогами та 
нормами 
професійної етики.
ПРН 12. 
Застосовувати 
сучасні науково-
доказові дані у 
професійній 
діяльності.
ПРН 15. Вербально і 
невербально 
спілкуватися з 
особами та 
групами 
співрозмовників, 
різними за віком, 
рівнем освіти, 
соціальною і 
професійною 
приналежністю, 
психологічними та 
когнітивними 
якостями тощо, у 
мультидисципліна
рній команді.
ПРН 17. Оцінювати 
результати 
виконання програм 
фізичної терапії 
та ерготерапії, 
використовуючи 
відповідний 
інструментарій 
(додаток 3), та за 
потреби, 
модифіковувати 
поточну 
діяльність.
ПРН 18. Оцінювати 
себе критично, 
засвоювати нову 
фахову інформацію, 
поглиблювати 
знання за 
допомогою 
самоосвіти, 
оцінювати й 
представляти
власний досвід, 
аналізувати й 
застосовувати 
досвід колег.

параметрів. 



 


