
 

Янів Олеся Володимирівна 

Викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

2010 р. закінчила ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки 

«Фізичне виховання і спорт» та здобула кваліфікацію бакалавра фізичного 

виховання і спорту (фізична реабілітація). 

2011 р. закінчила ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична 

реабілітація» та здобула кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації, викладача 

фізичного виховання. 

2011 - 2014 рр. – навчання в аспірантури з відривом від виробництва за 

спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація» у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

2013 – 2016 рр. – асистент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

З 2018 р. – викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом 

фізичного виховання. 

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 та стажування: 

• 2018 – 2019 рр. – теоретичний курс «Introductory Professional Medical 

English Language Course», ІФНМУ, НТЦ «Іноземні мови для професійного 

спілкування», (сертифікат № 0580-А) 60 год.; 



• 2019 – 2020 рр. – теоретичний курс «Pre-Intermediate Professional Medical 

English Language Course», ІФНМУ, НТЦ «Іноземні мови для професійного 

спілкування», 2020р., (сертифікат № 0664-А) 58 год.; 

• 11.09.2019 – 10.11.2020 рр. – навчальний курс «Англійська мова по 

методу Калана», «Профі-центр» акредитована школа Callan Method в Україні з 

вивчення англійської мови. Сертифікат № 046557 про закінчення 4 рівня (Stage 

4 focuses mainly on language at Level А2 on the CEFR); 

• 28 вересня 2019р. – базовий курс по отриманню теоретичних та 

практичних навиків з кінезіотейпування на базі центру реабілітації «Рух без 

болю», м. Івано-Франківськ, сертифікат №0049; 

• 13 червня 2019р. – тренінг – програма (практичні навички з профілактики, 

скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) 

«Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення, м. 

Івано-Франківськ; 

• 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.); 

• 09 травня 2020р. – навчальний вебінар «Принципи фізичної терапії в 

неонатології», Physioera, сертифікат № 00268, (3 год.); 

• 13 травня 2020р. - International webinar «How to write scholarly articles 

acceptable in Scopus indexed journals», Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of 

Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Shevchenko Scientific 

Society, Lviv, Ukraine, 5 credits; 

• 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.); 

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

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

• 21-22 травня 2020р. – навчальний курс «Кінезіологічне тейпування в 

ортопедії та травматології», Інново Академія, м. Львів; 

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

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

год.); 



• 30 травня 2020р. – навчальний вебінар «Науково-доказова практика як 

основа клінічного мислення фізичного терапевта», Всеукраїнське об’єднання 

фізичних терапевтів, Physioera, сертифікат № 00403, (5 год.); 

• 08 червня 2020р. – International webinar «Toward indexing Ukrainian 

academic journals by Scopus and Web of Science», Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Western Scientific Center of the National Academy of Sciences 

of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Shevchenko Scientific 

Society, Lviv, Ukraine, 5 credits; 

• 11 червня 2002р. - тренінг – програма «Мистецтво лікування» 

післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю, м. 

Луцьк, (10 год.), Сертифікат № 03492; 

• 23 червня 2020р. - онлайн – тренінг від від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 

«Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт», Сертифікат 

№DE-32-2306202012-0475; 

• 24 червня 2020р. – навчання в рамках науково-практичної конференції в 

онлайн-режимі «Кардіореабілітація пацієнта після гострого інфаркту міокарда з 

коморбідними станами: як лікувати?», сертифікат №0006, (4 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); 

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

та мотиви сучасного викладача» в рамках міжнародної науково-практичній 

конференції «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та 

психологічного розвитку», сертифікат № 122874759 – 7, (15 год); 

• 27 червня 2020р. – навчальний вебінар «Терапія коксартрозу. Думка 

фізичного терапія», Physioera, сертифікат № 00606, (3 год); 

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

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

сертифікат № 00648, (3 год); 

• 07 липня 2020р. - educational online webinar «COVID-19: DIAGNOSIS 

AND COMPLICATIONS», organized by Fungal Infection Trust (FIT), 2 credits; 

• 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); 

• 23-24 липня 2020р. – курси підвищення кваліфікації «Особливості 

сучасного освітнього середовища. Онлайн інструменти та ресурси викладача» 

та тренінг за темою «Застосування засобів Microsoft (Word, Excel) для 

організації та контролю знань учнів та студентів», сертифікат № 282873577-0v; 

• 23-24 липня 2020р. – курси підвищення кваліфікації «Педагогічні 

інновації та інструменти. Впровадження нових підходів в сучасній освіті. 

Дистанційна освіта» та тренінг за темою «Емоційний інтелект та особистісне 

зростання», сертифікат № 5360074-1v; 



• 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.); 

• 05 вересня 2020р. – навчальний вебінар «Фізична терапія та принципи 

реабілітації в онкології», Physioera, сертифікат № 01144, (3 год.); 

• 16 вересня 2020р. – навчальний вебінар «Особливості підбору тестів і 

шкал в нейрореабілітації ерготерапевтом та їх інтерпретація за МКФ», 

Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів, Physioera, сертифікат № 01186, 

(3 год.); 

• 17-18 вересня 2020р. - тренінг – програма «Мистецтво лікування» 

післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю, м. 

Вінниця, (15 год.), Сертифікат № 03693; 

• 23 вересня 2020р. – educational online webinar «COVID-19: DIAGNOSIS 

AND COMPLICATIONS», organized by Fungal Infection Trust (FIT), 2 credits; 

• 24 вересня 2020р. – безперервний професійний розвиток Всеукраїнський 

науково-практичний семінар «Сучасні питання захворювань органів дихання – 

шляхи підвищення ефективності діагностики та лікування», м. Харків, 

сертифікат №2884, (4 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.); 

• 25-26 вересня 2020р. – тренінг за темою: «Організація дистанційного та 

змішаного навчання» в рамках Всеукраїнської наукової онлайн конференції 

«Змішане навчання. Від теорії до практики», сертифікат № 280498659-9v; 

• 16 жовтня 2020р. – підвищення кваліфікації в рамках «Erasmusdays» на 

тему «Підвищення цифрових Компетенцій громадян», м. Харків, (2 год.); 

• 17-18 жовтня 2020р. – навчання за інтенсивною програмою теоретичних 

та практичних занять «Кінезіотейпінг у реабілітації та спортивній медицині» на 

базі Центру відновної медицини і реабілітації «Аравмед», м. Івано-Франківськ, 

(16 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; 

• 21-28 жовтня 2020р. - підвищення кваліфікації науково - педагогічних 

працівників закладів медичної освіти на тему «Інноваційні технології навчання 

у закладі вищої освіти» на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU 

EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ. Сертифікат №126 (відповідно до наказу 

№598 від 21.10.20р., (60 год.). 

 

Забезпечення навчального процесу з наступних дисциплін: 

• Навчальна дисципліна «Теорія та методика адаптивного фізичного 

виховання» для студентів першого курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапії». 

• Навчальна дисципліна «Фізична реабілітація та реабілітаційні технології» 

для студентів третього курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапії». 



• Навчальна дисципліна «Спортивна медицина та спортивна 

травматологія» для студентів третього курсу спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапії». 

• Вибіркова дисципліна «Сучасні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 

Мануальні методи фізичної терапії» для студентів четвертого курсу 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапії». 

• Вибіркова дисципліна «Лікувальний масаж при захворюваннях 

внутрішніх органів» для студентів четвертого курсу спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапії». 

• Вибіркова дисципліна «Особливості кінезіологічного тейпування. 

Реабілітаційне кінезіологічне тейпування» для студентів другого/четвертого 

курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапії». 

 

Інформація про організаційну та громадську діяльність: 

• Відповідальний секретар 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». 

• Член «Асоціації превентивної та антиейджинг медицини». 

 

Участь у конференціях: 

1) ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в 

сучасному суспільстві», 13-15 вересня 2013р., м. Івано-Франківськ; 

2) Навчальний Форум з міжнародною участю «Інновації та 

перспективи розвитку санаторно-курортних та готельних закладів», 27-28 

вересня 2018р, м. Моршин; 

3) ІV Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної 

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

4) Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення, 13 

червня 2019р., м. Івано-Франківськ; 

5) І Міжнародна науково – практична конференція «Ерготерапія: нова 

професія для сучасної системи реабілітації в Україні», 4-5 жовтня, 2019 р., м. 

Київ; 

6) ІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною 

участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних 

рівнях надання медичної допомоги», 17-18 жовтня 2019р., м. Тернопіль; 

7) І Національний конгрес «Фізична та реабілітаційна медицина в 

Україні: практичне впровадження мульти – професійної реабілітації в закладах 

охорони здоров’я», 12-14 грудня 2019р., Київ; 

8) Науково-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання підвищення якості освітнього процесу», 18 вересня 2020р., Івано-

Франківськ, ІФНМУ; 



9) ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації», 17-18 

вересня 2020р, м. Тернопіль. 

 

Друковані праці: 

1. Янів О.В. Роль валеологічної освіти у формуванні здорового 

способу життя / Еврика – VIII: збірник студентських наукових праць. Фізичне 

виховання і спорт. Івано-Франківськ, 2007. – С. 138-139. 

2. Янів О.В. Розвиток рухової активності дітей у віковому аспекті / 

Еврика – XI: збірник студентських наукових праць. Фізичне виховання і спорт. 

Івано-Франківськ, 2010. – С. 219-220. 

3. Янів О.В. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації з 

включенням галотерапії на функціональний стан хворих з бронхіальною 
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