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Результати навчання:  

Знати:соціальну значущість своєї майбутньої професії, зокрема такі ключові поняття 

професійна майстерність, професійна діяльність, професіограма, професійна підготовка, 

професійна культура; види професійного спілкування (вербальне і невербальне його професійні 

характеристики (інтелектуальні, дидактичні, організаторські, перцептивні, комунікативні, 

сугестивні, дослідниці, науково пізнавальні); види мотивації до здійснення професійної діяльності, 

готовність і здатність нести відповідальність за її результати, володіти високою мотивацією до 

виконання професійної діяльності; оперувати основними поняттями і категоріями з фізичної 

терапії, ерготерапії;методику планування реабілітаційного процесу, складання програм з фізичної 

реабілітації, побудови схем занять з фізичної терапії, ерготерапії; продукувати здатність нести 

відповідальність за її результати; 

Вміти: розв’язувати професійні ситуації (стилі, бар’єри, конфлікти, критерії, рівні, етапи, 

моделі); використовувати професійну техніку (самовиховання, самоорганізація), професійний такт 

(увага, спостережливість), професійну етику (честь, мораль);знати основні методи і раціональні 

прийомами збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної інформації; використовувати 

можливості адаптації зовнішнього середовища для реалізації основних видів життєдіяльності осіб 

з порушеними чи втраченими внаслідок хвороби або травми функціями (самообслуговування, 

професійна діяльність, культура, спорт, відпочинок; планувати програми з фізичної терапії, 

ерготерапії з урахуванням віку, статі, нозологічних форм захворювання;  віднаходити і 

диференціювати сучасні методики і технології сприяння відновлення порушених чи тимчасово 

втрачених  функцій, розвивати збережені після хвороби чи травми функції організму людини з 

метою часткової або повної заміни не завжди втрачених функцій.. 

 Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  

аудиторне  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

педагогіка 

теорія та методика фізичного виховання,  

Зміст навчального модуля: 
Структура професійної діяльності фахівців фізичної з фізичної терапії, ерготерапії. Роль і 

місце спілкування у професійній діяльності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії.Види мотивації 

до здійснення професійної діяльності у фізичної терапії, ерготерапії. Методика планування 

реабілітаційного процесу з фізичної терапії, ерготерапії. Науково-дослідна робота як засіб 

формування професіоналізму майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Професійні 

здібності фахівців з фізичної ерготерапії і фізіотерапії як основа професійної майстерності.. 

Індивідуальні якості фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Професійний такт та етика у 

професійній діяльності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Основні методи і раціональні 

прийомами збору і опрацювання наукової, ділової і педагогічної інформації. Планувати програм з 

фізичної терапії, ерготерапії, з урахуванням віку, статі, нозологічних форм захворювання. 
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