
Опис практики 

1.7. Практика за профілем майбутньої роботи 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: 0 год., тривалість 

практики - 6 тижнів. 

Керівник практики:  

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання:  

– Визначати симптоми та синдроми поширених захворювань людини; адекватно вибирати 

методи й інструменти оцінки/діагностики, відповідно до наявних у пацієнта/клієнта 

порушень та індикаторних станів за міжнародною класифікацією функціонування (МКФ). 

- Застосовувати методи й інструменти оцінки/діагностики для вимірювання структурних змін 

та порушених функцій організму, трактувати отриману інформацію. 

- Демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди. 

- Прогнозувати, планувати, встановлювати та коректувати цілі, реалізовувати індивідуальну 

програму фізичної реабілітації відповідно до наявних ресурсів і оточення. 

- Безпечно та ефективно  використовувати пристрої, прилади та обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування. 

- Оцінювати результати виконання реабілітаційної програми з використанням відповідних 

засобів вимірювання та модифікації поточної діяльності 

- Демонструвати уміння вербального і невербального спілкування у мультидисциплінарному 

середовищі. 

- Демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин.   

Спосіб навчання:  

позааудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: психологія, фізіологія людини, 

основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації, педагогіка, кінезіологія, фізична 

реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату, масаж реабілітаційний, фізична 

реабілітація при захворюваннях нервової системи, оздоровчі види гімнастики, основи 

фізичної терапії та ерготерапії, фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, теорія і 

методика фізичного виховання, функціональна анатомія, функціональна діагностика, 

лікувальна фізкультура, фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, 

медична етика, психологія здоров’я, теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності. 

Зміст практики: практика за профілем майбутньої роботи проводиться в обсязі надання 

реабілітаційної допомоги пацієнтам з порушенням діяльності опорно-рухового апарату, 

серцево-судинної та дихальної систем, з неврологічними порушеннями.  

На практиці студент повинен: 

- опрацювати джерела літератури з неврології, педіатрії, ортопедії, травматології чи геріатрії, 

в яких висвітлюються питання реабілітації (фізичної терапії, ерготерапії) осіб з такими 

нозологічними формами захворювань та їх наслідками, при яких надають реабілітаційну 

допомогу в реабілітаційному закладі, відділенні чи підрозділі за місцем проходження 

практики магістром. Результати вивчення літературних джерел викласти на 3-4 аркушах 

друкованого тексту;   

- опрацювати спеціальну літературу, присвячену мультидисциплінарній команді в 

реабілітаційному процесі. Описати професійний та кількісний склад команди,  форми роботи 



її членів,  їхні завдання та методи роботи, узгодження між собою цілей реабілітації, 

планування реабілітаційного втручання (2-3 аркуші друкованого тексту);  

- спостерігати за роботою реабілітологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які працюють 

на базі практики з метою подальшої активної участі в реабілітаційному процесі; 

- проводити оцінку стану пацієнта: збирати анамнез, проводити обстеження, педагогічні 

спостереження, тестування рівня функціонування основних систем організму; 

- планувати індивідуальну програму реабілітаційних заходів: 

- проводити реабілітаційні втручання (заходи), використовуючи різні форми лікувальної 

фізичної культури, методи масажу, механотерапію, фізіотерапію, ерготерапевтичні 

маніпуляції; 

- забезпечувати поточний та етапний контроль за станом пацієнта з оцінкою ефективності 

проведення фізичної терапії та ерготерапії й аналізом отриманих результатів у процесі 

реабілітації; 

- співпрацювати в процесі проходження практики з медичним персоналом та пацієнтами 

лікувально-реабілітаційного закладу, дотримуючись деонтологічних принципів спілкування. 

- після завершення практики, студенти повинні здати керівникові практики в інституті 

наступну документацію: щоденник практики;індивідуальне завдання: реферат та доповідь 

на групових засіданнях у лікувальному закладі (якщо такі проводяться); відеозвіт чи 

мультимедійну звіт-презентацію за результатами проходження практики; карту 

оцінювання практики клінічним керівником; характеристику з місця проходження 

практики, яку підписує і завіряє печаткою лікувально-реабілітаційної установи клінічний 

керівник практики. 

Рекомендована література: 

1. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навчальний посібник / А. С. Вовканич. – 

Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

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

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

– 37с. 

3. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных: методическое пособие. Часть 5. Физическая терапия / Камаева 

О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. - Санкт-Петербург, 2003. - 42с. 

4. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных: методическое пособие. Часть 6. Эрготерапия / Камаева О.В., 

Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. - Санкт-Петербург, 2003. - 40с. 

5. Физическая терапия и эрготерапия как нове специальности для Республики Таджикистан: 

методическое пособие / Е.В. Клочкова, С.Б. Мальцев – Душанбе, 2010. – 46с. 

Форми та методи навчання: 
Робота в міждисциплінарній команді фахівців, які здійснюють реабілітацію на базі практики, 

навчально-дослідна робота, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, перевірка звітної документації, що ведеться студентом-практикантом; 

– підсумковий контроль: диференційований залік у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії.  


