
 

Тудоси Василина Георгіївна 

Викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання Івано-Франківського національного медичного університету. 

Інформація про навчання та викладацьку діяльність: 

2018 р. - закінчила ДВНЗ Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника і отримала базову вищу освіту за напрямом 

підготовки «Здоров’я людин» та здобула кваліфікацію бакалавра. Закінчила 

навчання з відзнакою. 

2019 р. - закінчила ДВНЗ Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Фізична терапія, ерготерапія» та здобула кваліфікацію магістра з фізичної 

терапії, ерготерапії. Закінчила навчання з відзнакою. 

З 2020 р. - навчання в аспірантурі  за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 

2020 р. - викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом 

фізичного виховання ІФНМУ. 

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. 

 

Курси підвищення кваліфікації: 

− Тренінг «Мануально-м’язове тестування» 29-31.05.2020р. «Асоціація 

прикладної кінезіології» м. Івано-Франківськ  

− Науково-професійне міжнародне стажування «Основи реабілітації і 

фізіотерапії» «Академія паліативної допомоги» лікарні м. Мюнстер, м. 

Бон Німеччина, з 20.01 по 24.01.2020р.  

− Участь у вебінарі «Міжнародна класифікація функціонування у 

реабілітаційній практиці» 28.04.2020  



− Участь у вебінарі «Остеохондроз. Грыжи и протрузии». International 

Fitness School 16.05.2020р. Копія сертифікату додається. 

− Тренінг Міжнародна класифікація функціонування» (МКФ застосування у 

реабілітаційній практиці) 7-8 липня 2020р. «Українське товариство 

фізичної та реабілітаційної медицини» (16 год.). Сертифікат № МКФ-0056 

від 08.07.2020р. 

−  Участь у вебінарі «Рання респіраторна фізична терапія у 

новонароджених» 30.04.2020р. (4 год). Сертифікат № 00249. Копія 

сертифікату додається. 

− Навчання «Кінезіотейпінг у реабілітації та спортивній медицині» 17.10-

18.10.2020р. (16 годин). Центр відновної медицини і реабілітації 

сертифікат № КТ02120 

− Участь в навчанні «Осінніх шкіл 2020» 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 (14–18 вересня 2020р.) 2 ECTS.  

 

Забезпечення навчального процесу з наступних дисциплін: 

•  «Механотерапія» для студентів четвертого курсу спеціальності 

227 «Фізична терапія, ерготерапія»; 

• «Особливості кінезіологічного тейпування. Реабілітаційне 

кінезіологічне тейпування» для студентів другого  курсу спеціальності 

227 «Фізична терапія, ерготерапія»; 

• Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії. 

• Основи класичного масажу для студентів третього курсу 

спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія". 

 

Інформація про організаційну та громадську діяльність: 

Член громадської організації «Українське товариство фізичної та 

реабілітаційної медицини» з 2018 року. 

 

Участь у конференціях: 

Участь в конференції Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної 

реабілітації» 17-18 вересня 2020року. Копія сертифікату додається. 

 

Друковані праці 2019 – 2020рр.: 

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


1. Тудоси В.Г Зачення фізичної терапії для хворих після лапароскопічної 

холецистектомії. Івано-Франківськ: Україна. 2019. С. 229. 

2. Тудоси В.Г Особливості застосування засобів фізичної терапії при хворобі 

паркінсона / В.Г. Тудоси //  Art of Medicine, № 1(13) січень-березень - 2020. 

С.202-204. 

3. Янів О.В. Особливості дистанційного навчання / І.К. Чурпій, Н.Р. Голод, 

О.В. Янів, В.Г. Тудоси, І.І. Чурпій, Ю.С. Куравська // Тези науково-

методична конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу». - Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2020р. - 

С. 68-69. 

4. Янів О.В. Шляхи формування цілей освітньої програми «Фізична терапія, 

ерготерапія» бакалаврського рівня ІФНМУ / Н.Р. Голод, І.К. Чурпій, О.В. 

Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. Федорівська // Тези науково-методична конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього 

процесу». - Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2020р. - С. 83. 

5. Янів О.В. Порівняльна характеристика пацієнтів після лапароскопічної 

холецистектомії у гострому етапі реабілітації / Голод Н.Р., Чурпій І.К., Янів 

О.В., Тудоси В.Г., Федорівська Л.П., Куравська Ю.С. // Збірник тез ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» - Тернопіль, 

ТНМУ, 2020р. – С. 28-29. 

 
 

 


