
 

 

                                         Морська Ліліана Василівна 

Викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

Інформація про навчання та викладацьку діяльність: 

1992 -1995 роки навчалась в Івано-Франківському коледжі фізичної культури. 

1995 -1998 роки здобула вищу освіту в Національному університеті фізичного 

виховання  і спорту України за спеціальністю «фізичне виховання і спорт» м. 

Київ. 

1998 – пройшла курси підвищення кваліфікації з фізичної реабілітації за 

спеціалізацією “Масаж з елементами мануальної терапії” на базі кафедри фізичної 

реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України м. 

Київ. 

1998 – 1999 працювала викладачем фізичного виховання в університеті ім. Данила 

Галицького. 



2002 рік - курси підвищення кваліфікації «Основи теорії та методики професійної 

/мед. фарм. /освіти на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. 

П.Л.Щупика м. Київ. 

2016 рік – за особистий внесок у розвиток студентського спорту, кваліфіковану 

підготовку і проведення змагань обласної спартакіади в 2015 -2016 навчальному 

році нагороджена грамотою ради директорів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Івано-

Франківської області. 

2016 рік – курси підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання на базі 

Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

посвідчення № ПК 02136376127416 від 26.02.2016р. 

2017 рік здобула другу вищу освіту за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» 

професійну кваліфікацію «фахівець з фізичної терапії, ерготерапії» Державний 

вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». 

2018 рік – нагороджена грамотою за участь у Всеукраїнському забігу «Зелена 

миля 2018» серед студентської молоді. 

2018 р. – викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного 

виховання. 

2020 р. – викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання. 

 

 

Курси підвищення кваліфікації та стажування: 

• Мультипрофесійний семінар « Паліативна допомога» 25-29.11.2019 - м. 

Івано-Франківськ. (40 год). 

• Базовий курс в реабілітації і фізіотерапії в паліативній допомозі 20.01 – 

24.01. 2020 м. Івано-Франківськ. - (40 год). 

• Тренерський курс « Nordic Power Personal Trainer » 16.02.2020 – м. Київ  (8 

год). Диплом № 205. 

• Онлайн-курс « Biomechanics and functional in manual therapy» 23.04 – 07.05. 

2020 - (12 год). 

• Вебінар: «Міофасциальний реліз. Робота з шийно-комірцевою та плечо-

лопатковою зонами та майстер-клас «стопа»» - 5.05. 2020 сертифікат № 382. 

• Вебінар: « Науково-доказова практика як основа клінічного мислення 

фізичного терапевта» 30.05.2020, сертифікат № 00433. 



•  Семінар «Manual Muscle Testing» 29.05-31.05.2020 - м. Івано-Франківськ, 

(24 год). 

• Вебінар «Секрети збереження здоров’я засобами скандинавської ходьби» 

1.06. 2020 - (2 год/0,06 кредиту ЄКТС). 

• «Manual therapy in the rehabilitation of the lower back» 14.05 – 4.06.2020 (15 

год).  

• Онлайн-курс «Manual therapy in the rehabilitation of the lower back» 14.05 – 

04.06. 2020 – (15 год). Школа скелетно-м’язевої реабілітації «Орней». Копія 

сертифікату додається.  

• Онлайн-тренінг «Сколіоз: сучасні світові стандарти. Діагностика та 

лікування. 11.07.2020 – сертифікат № 00769  частина І (4 год);  

• Онлайн-тренінг «Сколіоз: сучасні світові стандарти. Діагностика та 

лікування. 18.07.2020 – сертифікат № 00850  частина ІІ (5 год). пр.фізичної 

терапії «Phisioera». Копії сертифікатів додаються. 

• Воркшоп «Тренування при порушеннях постави». 09.08.20, сертифікат 

№599, Академія фітнесу України. Копія сертифікату додається. 

• Online REHAB Autumn School program on Physical Therapy of 2 ESTC credits 

under EU ERASMUS+ Project “Innovative Rehabilitation Education – 

Introduction of new master degree programs in Ukraine” (REHAB).  

o 14-18.09.2020.  Копія сертифікату додається. 

• Онлайн - курс “Physical Therapy of the Foot”. 24.09-06.10.2020 (8 год) 

Українська академія реабілітації і здоров’я людини, Школа м’язово-

скелетної реабілітації «Орней». Копія сертифікату додається. 

• Онлайн KYIV SPORT SUMMIT 26 -27.09.2020. Attended the First  

• International Sport Summit. Копія сертифікату додається. 

• Підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників за Програмою 

освітнього лідерства для викладачів 16.10 – 16.11.2020  (60 год /2 кредити 

ЄКТС) – сертифікат № 1386/41 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА. 

 

Друковані праці: 

1. Морська Л.В. Організація і методика проведення занять з фізичного 

виховання у вищих  навчальних закладах з використанням вправ оздоровчої 

аеробіки/ Кушніренко В.В, Голод Н.Р., Левко В.П., Йосипенко Л.Ю., 

Зінченко Н.М., Морська Л.В.:  Навчально - методичний посібник для 

студентів – Івано –Франківськ: ІФНМУ, 2015. – 60с. 

2. Морська Л.В. Вплив фізичного навантаження на толерантність до глюкози / 

Морська Л.В., Українець А.І., Марущак В.Б. // тези доповідей 85-ї науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною 

участю «Інновації в медицині». – Івано-Франківськ, 2016. - № 85. – С.245. 

3. Морська Л.В. Пропріоцептивна нейром'язова фасилітація як метод 

нейрореабілітації / Н. М. Зінченко, Л. В. Морська. // Тези доповідей 86 



науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю. – 2017. – №86. – С. 105. 

4. Морська Л.В. Динаміка захворювань у студентів під час занять фізичним 

вихованням у медичному університеті / А. М. Стойко, Л. В. Морська, А. В. 

Українець. // Тези доповідей 86 науково-практичної конференції студентів 

та молодих вчених із міжнародною участю. – 2017. – №86. – С. 192.  

5. Морська Л.В. Реабілітаційні технології корекції порушень 

біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного 

виховання / Лопацький С.В., Михайленко Р.І., Морська Л.В., Коровайний 

В.І. / «Art of medicine», 3(7) липень-вересень 2018. С - 195.  

6. Морська Л. В. Особливості фізичної реабілітації хворих після інсульту / 

Ліліана Василівна Морська. // Тези доповідей 87 науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю. – 2018. – 

№87. – С. 97. 

7. Морська Л.В. Становлення кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та 

фізичного виховання / Морська Л.В., Йосипенко Л.Ю., Дмитришин Д.М., 

Янів О.В., Коровайний В.І./ Тези доповідей 88-ї науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю "Інновації 

в медицині". – Івано-Франківськ, 2019. - С. 101. 

8. Морська Л.В. «Історичний очерк розвитку методу реабілітації 

пропріоцептивної нейром’язової фасилітації. 89 науково-практична 

конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині і фармації» м. Івано-Франківськ, Україна, 2020, С.98 

• 2016 рік – міжнародне стажування «Реабілітація хворих після інсульту та 

черепно-мозкової травми гострої фази на базі Polskie Centrum Rehabilitacji 

Funkcjonalnej VOTUM. 

• 2017 рік – завершила базовий курс концепції PNF Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation (m. Knott Concept) 

• 2017 рік – пройшла курс «Клінічні інструменти обстеження пацієнтів із 

неврологічними дисфункціями» 

• 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; 

• 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; 



• 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.); 

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

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

год.); 

• 14.05- 04.06.2020рр. - online course «Manual therapy in the rehabilitation of the 

lower back», Українська академія реабілітації і здоров’я людини, Школа 

м’язево-скелетної реабілітації «Орней», (15 год.); 

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

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

год.); 

• 25-26 червня 2020р. - курси підвищення кваліфікація за темою: «Дистанційна 

освіта. Організація та супровід» в рамках міжнародної науково-практичній 

конференції «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та 

психологічного розвитку», сертифікат № 122874759 – 6, (15 год); 

• 04.08-18.08.2020рр. - оnline course «Emergencies in rehabilitation practice», 

Українська академія реабілітації і здоров’я людини, Школа м’язево-скелетної 

реабілітації «Орней», (10 год.); 

• 24.09-06.10.2020рр. - оnline course «Physical therapy of the foot», Українська 

академія реабілітації і здоров’я людини, Школа м’язево-скелетної реабілітації 

«Орней», (8 год.); 

• 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; 

 

Забезпечення навчального процесу з наступних дисциплін: 

- Навчальна дисципліна «Види оздоровчо –рухової активності» для студентів 

другого курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапії».» 

- Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» для студентів медичного 

коледжу ІФНМУ І – ІУ курсу спеціальності 223 «Медсенстринство» 

спеціалізація «Лікувальна справа» 

                                 Інформація про організаційну та громадську діяльність: 

• Член громадської організації «Українське товариство фізичної та 

реабілітаційної медицини». 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Ferasmus-plus%2Factions%2Fkey-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices%2Fcapacity-building-projects-in-field-higher-education_en&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIfcvGZt0grSRAzXZd5t6_F8HZPA


• Відповідальна за навчально – методичну роботу  на курсі фізичного виховання 

медичного коледжу ІФНМУ. 

• Куратор з виховної роботи. 

Участь у конференціях: 

1) ХУ міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт 

та здоровя», 10 -11 грудня 2015 року, м.Харків; 

2) The First Podillya Rehabilitation Medicine Symposium. Held in Vinnytsia. 

Ukraine on October 18  - 19. 2018; 

3) ХУІІІ міжнародна конференція «Фізична та реабілітаційна медицина в 

Україні», 17 -18 грудня 2018 року, м. Київ; 

4) Навчальний Форум з міжнародною участю «Інновації та перспективи 

розвитку санаторно-курортних та готельних закладів», 27-28 вересня 2018р, 

м. Моршин; 

5) ІV Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної 

фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та 

реабілітаційної медицини», 11-13 квітня 2019р., Дніпро; 

6) Інтернет - конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та 

прийоми» за напрямками «Інклюзивна освіта», «Інтегроване навчання», 

«Практичні прийоми» 15.05.2020, свідоцтво № К31-1057033  - 13 год / 0,43 

кредиту ЄКТС). 

7) І Міжнародна науково - практична інтернет - конференції « Шляхи 

удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах 

сьогодення» за напрямками «Виховання особистості в освітньому процесі 

28-29.05.2020, сертифікат № МІК 9-061 - (6 год). 

8) І Міжнародна науково-практична інтернет - конференції «Шляхи 

удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах 

сьогодення» за напрямками «JuniorZ – фізична культура майбутнього» 28-

29.05.2020, сертифікат № МІК 8-050 - (6 год). 


