
Опис практики 

 

1.4. Практика з фізичної терапії, ерготерапії  

Тип дисципліни:  
нормативна. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: – . 

Керівник практики:  

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання:  

- вміти застосовувати знання з анатомії, фізіології, патології та професійно-орієнтованих 

дисциплін в галузі фізичної реабілітації для проведення оцінки і відновлення порушень 

діяльності основних систем організму (опорно-рухового апарату, дихальної, серцево-

судинної, нервової систем); 

- вміти описувати порушення діяльності цих систем та пояснити причини їх виникнення; 

- вміти складати і реалізовувати індивідуальну програму реабілітаційного втручання. 

Спосіб навчання:  

позааудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– “Фізична реабілітація в хірургії”, 

– “Лікувально-реабілітаційний масаж”, 

– “Фізіобальнеотерапія при захворюваннях  серцево-судинної і дихальної систем”, 

– “Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату”,  

– „Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації”,  

– “Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології”, 

– “Сучасні проблеми геронтології”. 

Зміст практики: проведення реабілітаційного обстеження, визначення реабілітаційного 

діагнозу і реабілітаційного потенціалу, визначення короткотермінових і довготермінових 

цілей, складання реабілітаційної програми. Проведення реабілітаційного втручання та оцінка 

його ефективності. Науково-дослідна робота. Робота над документацією планування та 

звітності. 

Рекомендована література: 
1. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2009. -488 с. 

2. Физическая реабилитация: учебник для академий и институтов физической культуры / 

Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов на Дону: изд-во «Феникс», 1999. – 608 с. 

3. Использование «Канадской оценки выполнения деятельности (COPM)» для оценки 

потребностей клиента: методическое пособие / Е.В. Клочкова, С.Б. Мальцев– Душанбе, 

2010. – 37с. 

4. Физическая терапия и эрготерапия как новые специальности для Республики 

Таджикистан: методическое пособие / Е.В. Клочкова, С.Б. Мальцев – Душанбе, 2010. – 

46с. 

Форми та методи навчання: 
Робота фахівцем з фізичної терапії та ерготерапії на базі проходження практики; практичний 

метод. 

Методи і критерії оцінювання:  

– перевірка звітної документації, що ведеться студентом-практикантом; 

– підсумковий контроль: диференційований залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


