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Лектори:  

 доктор педагогічних наук, доцент Кондрацька Г.Д.  

 практичні заняття проводить доцент Кондрацька Г.Д. 

 теорії та методики фізичного виховання 

Результати навчання:  

знати: соціальну значущість своєї майбутньої професії, зокрема такі ключові 

поняття професійна майстерність, професійна діяльність, професіограма, професійна 

підготовка, професійна культура, професійне спілкування (вербальне і невербальне його 

функції, сторони, принципи), професійні здібності (інтелектуальні, дидактичні, 

організаторські, перцептивні, комунікативні, сугестивні, дослідниці, науково пізнавальні), 

професійні ситуації (стилі, бар’єри, конфлікти, критерії, рівні, етапи, моделі), професійна 

техніка (самовиховання, самоорганізація), професійний такт (увага, спостережливість), 

етика (честь, мораль). 

 уміти: а) загальна компетентність: уміти формувати проблему яка розглядається; 

мислити абстрактно, застосовувати прийоми аналізу та синтезу для розв’язання можливих 

ситуацій, визначити мету і завдання кожної з вивчених тем; використовувати вже здобуті 

знання при опануванні нового матеріалу; використовувати здобуті знання у практичних 

ситуаціях. 

 б) компетенції, що відповідають предмету: використовувати вербальну і невербальну 

комунікацію для розв’язання професійних ситуацій; володіти засобами усунення бар’єрів 

та  розв’язання конфліктів; володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності;  продукувати здатність нести відповідальність за її результати; 

послуговуватися професійно-профільованими знаннями і практичними навичками при 

вирішенні соціальних і професійних завдань; віднаходити і диференціювати сучасні 

методики і технології мотивації до здорового способу життя; здатність до професійного 

спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних взаємовідносин під час 

виконання професійних завдань; здійснювати самоконтроль, самоаналіз; формувати 

здатність і готовність планувати та здійснювати наукові дослідження у сфері професійної 

діяльності.  

 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 з фізичної терапії та ерготерапії Значення 

професійної майстерності як навчальної дисципліни полягає у розв’язанні завдань, які 

виникають під час взаємодії пацієнта і фахівця. Тлумачення основних дефініцій у 

професійній майстерності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії (професійна 

майстерність, професійна діяльність, професіограма). Професійна культура, професійна 

техніка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Професійне спілкування фахівців з 

фізичної терапії та ерготерапії та його складові. Види, сторони, принципи діяльності 

фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Стилі, бар’єри, критерії, рівні та етапи у 



формуванні професійної майстерності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.  Науково-

дослідна робота як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців з фізичної 

терапії та ерготерапії. Використання різних форм науково-дослідної роботи в підвищенні 

рівня професійної майстерності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Види практик та 

їх значення у формуванні професійної майстерності фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії. Професійні здібності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії як основа 

професійної майстерності. Самовиховання, самоорганізація та професійні здібності 

фахівців. Професійні якості і їх роль у здійсненні роботи в оздоровчих закладах. Можливі 

конфлікти у професійній діяльності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії та шляхи 

їхнього вирішення. Можливі бар’єри у  професійній діяльності фахівців з фізичної терапії 

та ерготерапії. Моделі спілкування. Індивідуальні якості фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії. Невербальна  та невербальна комунікація у формуванні професійної 

майстерності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Професійний такт та професійна 

етика у професійній діяльності  фахівців з фізичної терапії та ерготерапії  
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