
Програма Третьої міжнародної науково-практичної конференції:  
«Заняттєва перспективна на здоров’я у професійній підготовці та практичній 

діяльності ерготерапевта» 
21-22 жовтня 2021 року 

 

ЧЕТВЕР, 21 ЖОВТНЯ 

09:00 – 

09:25 

Відкриття конференції, вітальні промови: проф.Борисова О.В., проф.Лазарєва О.Б.(НУФВСУ), доц. 

Вовк Ю.Я. (Дрогобицький державний педагогічний університет, проєкт UKROTHE), Ольга 

Мангушева, УТЕТ (Україна) П
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09:25 – 

09:40 

Вітальна промова від Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів (WFOT): 

Саманта Шанн (Велика Британія) 

09:40 – 

10:30 

Домінік Ван де Велде: «Значущі заняття, самоменеджмент та стійкість. Фундаментальні питання 

ерготерапії та науки про заняттєву активність» (Бельгія)  

CЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

10:35 – 

11:05 

СЕКЦІЯ 1  

(Професійна підготовка) 

СЕКЦІЯ  2  

(Практична діяльність) 

Соемітро Поербодіпоеро: «ENOTHE (Європейська 

Мережа Ерготерапії у Вищій Освіті) та нова європейська 

перспектива на програми з ерготерапії у контексті вищої 
освіти» (Нідерланди) 

Олександра Калінкіна, Анастасія Варивода 

«Нестандартизовані інструменти оцінювання в 
ерготерапії» (Україна) 

11:05 – 11:20 ПЕРЕРВА 

11:20 – 

11:50 

Проф.Тетяна Скрипник: «Підготовка фахівців з питань 

навчання і розвитку осіб з аутизмом з опорою на засади 

ерготерапії» (Україна) 

Тетяна Мізерак «Візуальні підказки як засіб 

самостійності» (Україна) 

 

11:50 – 

12:20 

Лара Коуп  «Адаптація до постійно змінюваної реальності 

навчальної практики з ерготерапії» (Велика Британія) 

Інна Ольшанські «Модель коучингу як ефективний 

варіант надання послуг ерготерапії в ранньому 

втручанні (США) 

12:20 – 

12:50 

Майк Джеррі «Проект дискусій Артевельде: поєднання 

студентів у часи невизначеності (Глобальний проект, що 

не залежить від коронавірусу, спрямований на розвиток 

та розширення заняттєвої перспективи студентів (Бельгія) 

Дженніфер Редлофф  «Зорові навички, необхідні для 

керування транспортним засобом: оцінювання та 

втручання ерготерапевта» (США) 

 

12:50 – 

13:20 

Іванна Дека «Наука про заняттєву активність та її зв’язок 

зі здоров’ям людини» (Україна) 

 

Тетяна Кузьо «Формування навичок самостійного 

одягання у осіб після перенесеної 

травми шийного відділу спинного мозку» (Україна) 

13:20 – 14:00 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

14:00 – 

14:45 
Проф.Сью Баптіст «Співпрацюючі з іншими, але унікальні: реабілітаційний баланс»  

14:50 – 

15:20 

СЕКЦІЯ 1  
(Професійна підготовка) 

СЕКЦІЯ  2  
(Практична діяльність) 

Рут Боеленс та Ганне Врійсен «Як сприяти активному 

навчанню» (Бельгія) 

 

Люсінда Дейл «Забезпечення заняттєвої участі для осіб 

старшого віку з патологіями верхньої кінцівки» 
(США) 

15:20 – 

15:50 

Джоук Калкоен «Інтернаціоналізація у навчальній 

програмі» (Бельгія)  

Стефані Джонсон «Якість життя у галузі ерготерапії: 

необхідність у цілісному підході»(США) 
 

15:50 – 

16:20 

Ігор Явір: «Особливості проведення клінічної практики 

під час підготовки бакалаврів- ерготерапевтів у Бельгії (у 

рамках реалізації проекту ЕРАЗМУС К1 )» (Україна) 

Дженні Фого «Як ерготерапія може допомогти дітям та 

дорослим з діагнозом СДУГ» (США) 

16:20 – 

16:50 

Наталя Закаляк «Модель вітчизняної бакалаврської освітньої 

програми з ерготерапії з 

врахуванням європейського досвіду (у рамках реалізації проекту 

ЕРАЗМУС К2 «UKROTHE») (Україна) 

 

Зіта Каландарішвілі «Групові заняття з ерготерапевтом 

з метою підготовки дитини до відвідування 

садочка/школи» (Україна) 

 



Програма Третьої міжнародної науково-практичної конференції: 
«Заняттєва перспективна на здоров’я у професійній підготовці та практичній 

діяльності ерготерапевта» 
21-22 жовтня 2021 року 

 

П’ятниця, 22 ЖОВТНЯ 

09:00 – 09:05 Відкриття другого дня конференції П
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09:05 – 09:40 

П’єр Сююс «Важливість професійної асоціації та співпраця з іншими професіям та освітніми 

закладами» (Бельгія)  

 

09:40 – 10:30 
Метью Молінью «Виконання обіцянок ерготерапії шляхом навчання, орієнтованого на заняттєву 

активність» 

CЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

10:35 – 11:05 

СЕКЦІЯ 1  

(Професійна підготовка) 

СЕКЦІЯ  2  

(Практична діяльність) 

Енн-Марі Денолф  «Підготовка студентів для 

навичок 21 століття» (Бельгія) 

Чарлі Делос Рейес «Опитувальник Заняттєвої 

справедливості та здоров’я: мета, застосування та докази» 

(Філіппіни) 
 

11:05 – 11:20 ПЕРЕРВА 

11:20 – 11:50 

Сергій Рокутов: «Проект «Університет третього 

віку» в системі ерготерапії психічних і 

соматичних розладів у хворих похилого віку» 

(Україна) 
 

Ольга Мангушева «Харчування як заняттєва активність: 

процедура чи насолода для дітей з інвалідністю» 

(Україна) 

 

11:50 – 12:20 

Дмитро Воропаєв «Сучасні тенденції професійної 

підготовки майбутніх ерготерапевтів на 

першому рівні вищої освіти» (Україна) 

Анна Тоцька "Ергономіка для профілактики та після 

травматизації фахівців різних професій" (Україна) 

 

 

12:20 – 12:50 

Христина Виговська, Олександра Калінкіна 

«Навички ерготерапії для працівників сфери 

охорони здоров’я: досвід проведеного курсу» 

(Україна) 

Сусанна Родова «Заняттєвий баланс під час лікування 

клієнта з фізичними вадами та залежністю» (Чеська 

Республіка) 

12:50 – 13:20 

Проф. Афанасьєв С.М. «Методичне забезпечення 

підготовки фахівців з ерготерапії першого 

(бакалаврського) рівня» (Україна) 

Tейлор МакГанн «Сімейно-орієнтована практика у 

педіатричних закладах» (США) 

 

13:20 – 14:00 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

14:00 – 14:45 
Хелен Полатайко: «Сприяння успіху нашого клієнта: Огляд підходу CO-OP (Когнітивна орієнтація на 

виконання занять).  

14:50 – 15:20 

СЕКЦІЯ 1  

(Професійна підготовка) 

СЕКЦІЯ  2  

(Практична діяльність) 

Єроен Балдевайс: «Технологічно-спрямована 

ерготерапія в освіті: вибір відповідних програм 

для людей з вадами зору» (Бельгія) 

Наталя Вольєва «Ефективність застосування тестів на 

спритність (Dexterity Tests) в ерготерапії пацієнтів з 

порушенням функції верхньої кінцівки внаслідок 

ураження нервової системи» (Україна) 

15:20 – 15:50 
Лоренцо Білієт «МКФ як теоретична рамка для 

заняттєво-орієнтованої освіти» (Бельгія) 

 

Маргарита Віноградова «CIMT (терапія індукована 

обмеженням рухом) в контексті ерготерапевтичних 

втручань для дітей з геміпарезом» (Україна) 

 

15:50 – 16:20 Жоакім Фейес «Активне навчання» (Португалія)  

 

Бренда Хауард «Думати як ерготерапевт: наративне 

мислення і заняттєва активність» (США) 

 

16:20 – 16:50 
Марія Жоау Трігуейро «Оцінювання колег» 

(Португалія)  

Людмила Будник: «Стандартизований диференційований 

тест для діагностики апраксії в ерготерапії» (Україна) 



 


