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1.1. Загальна інформація 

Розробник програми доц.Барладин О. Р. 
Найменування програми  Індивідуальна програма стажування 
Вид стажування Навчання за програмою стажування 
Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра фізичної реабілітації і 

безпеки життєдіяльності  
Форма підвищення кваліфікації Очна, заочна, дистанційна, мережева 
Документ, який видається після 
завершення стажування 

Довідка 

Напрям Розвиток професійних компетентностей 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

Мета стажування: ознайомлення з організацією навчально-виховної, 
методичної та науково-дослідної роботи на кафедрі фізичної реабілітації і 
безпеки життєдіяльності, вдосконалення  компетенцій з розуміння сучасних 
уявлень про фізичну реабілітацію різних верств населення,  використання їх у 
сфері професійної діяльності при постановці і вирішенні науково-дослідних та 
навчально-виховних інноваційних завдань, для вдосконалення методики 
викладання власних предметів. 
1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  

(загальні, фахові, тощо). 
1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми фізичної реабілітації 
різних верств населення і викладання фахових дисциплін, що передбачає 
проведення новітніх досліджень й здійснення інновацій. 
2. Здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні 
новітніх досягнень в галузі фізичної реабілітації, які є основою для 
оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 
дослідницької, навчальної, навчально-методичної роботи та професійної 
практики. 



3. Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, 
що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 
4. Здатність до представлення результатів професійної діяльності та наукових 
досліджень з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
5. Проектування освітнього середовища, що забезпечує якість освітнього 
процесу з фізичної реабілітації за рівнями національної рамки кваліфікацій. 
6. Удосконалення методичного забезпечення навчального-виховного 
процесу за спеціальністю за ступенями.  
7. Створення просвітницьких програм популяризації фізичної реабілітації і 
культури здоров’я. 
 8. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями, здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 9. Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, 
пов’язані з практикою фізичної реабілітації. 
10. Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та 
практикуючого фахівця. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати 
навчання 

Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 
1 Ознайомлення з 

практичною діяльністю 
закладу вищої освіти.  

Використання досвіду роботи 
викладачів в практичній роботі. 
Удосконалення здатності 
вчитися та оволодівати 
сучасними знаннями. 
Використання досвіду роботи 
викладачів в практичній роботі 
закладу вищої освіти  

0,5/15 год 

2 Ознайомлення з 
документацією кафедри 
фізичної реабілітації і 
безпеки життєдіяльності, її 
оформленням та веденням. 

Удосконалення здатності 
забезпечувати формування 
фахівця з фізичної реабілітації, 
удосконалення здатності 
провадження викладацької, 
дослідницької та/або 
інноваційної діяльності  

0,5/15 год 

3 Вивчення особливостей 
навчального процесу та 
викладання різних 
дисциплін кафедри 
фізичної реабілітації і 
безпеки життєдіяльності 

Удосконалення здатності 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

0,5/15 год 

4 Вивчення останніх 
тенденцій з розвитку та 

Удосконалення здатності 
здійснювати навчання, 

0,5/15 год 



вдосконалення навчально-
методичної роботи 
працівників закладу вищої 
освіти. 

виховання та соціалізацію 
людини у фізичній реабілітації, 
застосовуючи різні педагогічні 
методи та прийоми 

5 Ознайомлення з досвідом 
використання інноваційних, 
дистанційних технологій 
навчання та електронних 
курсів у процесі навчальної 
діяльності із студентами. 

Удосконалення здатності уміти 
обробляти дані з використанням 
сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій 
 

1,0/30 год 

6 Ознайомлення із науковою 
роботою кафедри фізичної 
реабілітації і безпеки 
життєдіяльності, 
напрямками наукових 
досліджень, науковими 
доробками членів кафедри.  

Удосконалення здатності до 
безперервного професійного 
розвитку 

0,5/15 год 

7 Ознайомлення з 
методичною роботою 
кафедри фізичної 
реабілітації і безпеки 
життєдіяльності. 
Ознайомлення з тематикою 
науково-методичних 
семінарів кафедри. 

Удосконалення здатності 
застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати 

0,5/15 год 

9 Ознайомлення з  розробкою 
та впровадженням 
комплексу заходів і 
рекомендацій, спрямованих 
на поліпшення діяльності 
органів і систем організму 
людини 

Удосконалення здатності 
застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати 

1,0/30 год

10 Оволодіння сучасними 
методами вирішення 
професійних завдань за 
кваліфікацією фахівець з 
фізичної реабілітації 

Розроблення інноваційних 
технологій навчання, 
дослідження та науково- 
методична робота зі 
спеціальності 

1,0/30 год

 
 
 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 

 


