
 

 

 Голод Наталія Романівна 

  Доцент кафедри фізичної реабілітації, 

ерготерапії з курсом фізичного виховання Івано-

Франківського національного медичного 

університету. 

  У 1997 році закінчила Івано-Франківський 

технікум фізичної культури і здобула спеціальність 

"Фізичне виховання і спорт».  

З 1998 по 2000 рік працювала тренером з 

плавання у ДЮСШ № 4 м. Івано-Франківськ.  

У 2000 році закінчила курси інструктора з 

лікувальної фізкультури на базі Івано-

Франківського обласного  центру "Здоров'я".  

З 1999  по 2008 рік працювала на посаді 

лаборант на кафедрі госпітальної терапії №2 ІФМА.  

Одночасно, з 2000 по 2008 рік працювала інструктором з лікувальної 

фізкультури в Івано-Франківському обласному фтизіопульмонологічному 

центрі за сумісництвом. 

  У 2008 році закінчила ДВНЗ "Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника" зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Фізична культура», кваліфікація «Вчитель фізичної культури, 

організатор туристичної діяльності».  

  З 2008 року переведена на посаду викладача кафедри фізичного 

виховання та здоров’я ІФНМУ. Проводила заняття з фізичного виховання у 

спеціальних медичних групах.  

  З 2014 року по даний час – є керівником постійно діючого студентського 

наукового гуртка кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання, студенти якого щорічно здобувають нагороди на студентських 

наукових конференціях. 

  У 2016 році закінчила аспірантуру з фізичної реабілітації 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 

успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична реабілітація 

студенток спеціальної медичної групи з врахуванням порушень рухової 

дієздатності». Здобула наукову ступінь кандидата наук з фізичного виховання 

та спорту з наукової спеціальності 24.00.03 – «Фізична реабілітація».  

  Є автором 49 наукових праць.  

  Гарант освітньо-професійної програми бакалаврського рівня «Фізична 

терапія, ерготерапія» в ІФНМУ. 

  Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри фізичної 

реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання Івано-Франківського 

національного університету на тему: «Розробка і вдосконалення організаційно-

методичних основ фізичної  терапії хворих із захворюваннями черевної 

порожнини та нервової системи».  

   



  Є співавтором та автором двох методичних рекомендацій та трьох 

навчально-методичних посібників за останні 5 років.  

  Виконує докторську дисертацію зі спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» на тему: «Теоретико-методичні основи фізичної терапії хворих 

після лапароскопічної холецистектомії».  

  Раціоналізаторська пропозиція № 4/2787 від 01.12.2020р. «Застосування 

МКФ в поєднанні з МКХ-10для систематизації інформації ведення хворих 

оперованих на органах черевної порожнини», Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів 

О.В., Тудоси В.Г., Куравська Ю.С., Федорівська Л.П. 

  З 2017 року по даний час є членом редакційної ради фахового науково – 

практичного журналу «Art of Medicine» (категорія Б) за спеціальностями: 221 – 

стоматологія, 222 – медицина, 227 – фізична терапія, 228 – педіатрія, видавець 

Івано – Франківський національний медичний університет. 

Член громадської організації «Українське товариство фізичної та 

реабілітаційної медицини». 

  Стажування: 

1. Науково-практичне стажування Естонія, Таллінн, центральний госпіталь, 

сертифікат «Медична і фізіологічна реабілітація», 26.04.2017р.  

2. Наукове стажування Польща, Університет Катовіце «Інноваційні технології 

в освіті». Тривалість з 29.01 по 26.04.2018р.  

3. 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».  

4. 25-29 листопада 2019р. – мультидисциплінарний курс з паліативної 

допомоги «Розширення можливостей та повноважень у паліативній допомозі» 

(40 год.), організований фахівцями Академії з паліативної допомоги при 

Йоганнес – хоспісі, Мюнстер, Німеччина; 

5. 20-24 січня 2020р. – базовий курс з реабілітації та фізіотерапії в паліативній 

допомозі (40 год.), організований фахівцями відділення фізіотерапії Німецького 

товариства паліативної медицини та Академії з паліативної допомоги при 

Йоганнес – хоспісі, Мюнстер, Німеччина; 

6. 30.03-21.04.2020рр. – оnline course «Manual physical therapy for 

musculoskeletal neck pain», Українська академія реабілітації і здоров’я людини, 

Школа м’язево-скелетної реабілітації «Орней», (18 год.); 

7. 28 квітня 2020р. – навчальний вебінар «Міжнародна класифікація 

функціонування у реабілітаційній практиці», Physioera, сертифікат № 00122, (4 

год.); 

8. 20 травня 2020р. – навчальний вебінар «Діагностика та лікування інсульту 

нетипової етіології», Neurostudies, (2 год.); 



9. 29-31 травня 2020р. – навчально-практичний семінар «Мануально-м’язове 

тестування», «Асоціація прикладної кінезіології», м. Івано-Франківськ, (24 

год.); 

10. 30 червня 2020р. – навчальний вебінар «Документування реабілітаційного 

процесу за МКФ», Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів, Physioera, 

сертифікат № 00648, (3 год); 

11. 07-08 липня 2020р. – науково-практичний семінар «Використання 

Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я», ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини», 

ГО «Українське товариство нейрореабілітації», м. Тернопіль. Сертифікат № 

МКФ-0057, (16 год); 

12. 14-18 жовтня 2020р. – Осінні школи 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; 

13.  8.07.2020р.ІФНМУ Курс підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників «Актуальні питання нової процедури акредитації освітніх програм» 

(180 годин/6 кредитів)№ 00010-АП 

14. Учасник міжнародної програми «Еразмус+» з фізичної терапії (вересень 

2020р). 

  Щорічно приймає активну участь у міжнародних конференціях, 

присвячених підвищенню якості освітнього процесу та фахових конференціях з 

фізичної терапії, ерготерапії. 

  Відповідальна за навчально-методичну роботу із підготовки фахівців зі 

спеціальності 227 «фізична терапія, ерготерапія» на кафедрі. 
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