
Опис практики 

1.7. Ознайомлювальна практика  

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

другий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години: 0 год., тривалість 

практики - 2 тижні. 

Керівник практики: 

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання: 

- Знання та  розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності. 

- Здатність планувати та управляти часом. 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

- Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.  

- Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 

- Здатність провадити професійну діяльність задля відновлення чи підтримки здоров’я 

пацієнта/клієнта відповідно до загальнонаціональних цінностей та традицій населення 

України. 

Спосіб навчання: 

позааудиторне. 

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

основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації, основи медичної та соціальної 

реабілітації, основи фізичної терапії та ерготерапії, лікувальна фізкультура, функціональна 

анатомія. 

Зміст практики:  

- Проходження практики проводиться в обсязі ознайомлення здобувачами вищої освіти 

із специфікою та роботою баз спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів у 

відповідності до чинних угод про проведення практики.  Тривалість практики 2 тижні. 

       Завданнями студентів на практиці є: 

- - Спостерігати за роботою реабілітологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які 

працюють на базі практики з метою подальшої активної участі в реабілітаційному процесі. 

- - Спостерігати за симптомами та реакцією пацієнта на реабілітаційне втручання. 

- - 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).  

- - Оволодіти практичними навичками ведення медичних записів та спілкування з 

пацієнтом. 

- - Оволодіти практичними навичками розташування та переміщення пацієнта.  

- - Оволодіти основними принципами підбору технічних засобів допомоги для 

пересування. 

- - Співпрацювати в процесі проходження практики з медичним персоналом та пацієнтами 

лікувально-реабілітаційного закладу, дотримуючись деонтологічних принципів спілкування: 



зберігати конфіденційність інформації про пацієнта, уникаючи обговорення її зі сторонніми 

особами. 

- 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; 

• характеристику з місця проходження практики, яку підписує завіряє печаткою лікувально- 

реабілітаційної установи клінічний керівник практики. 

Рекомендована література: 

1. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учебно-метод. пособие для мед. работн. / Н. 

A. Белая. - М.: “Советский спорт”, 2001. - 273с. 

2. Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. - Львів: Українські технології, 2008. - 200 с. 

3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / за ред. проф. В.В. Клапчука і проф. Г. 

B. Дзяка. — К. : Здоров'я, 1995. — 312с. 

4. Марченко О. К. Фізична реабілітація із травмами й захворюваннями нервової системи: 

Навч. посібник. - К.: Олімпійська література, 2006.-196 с. 

5. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В. М. Мухін. - 3-тє вид., переробл. та доповн. 

- К.: Олімпійська література, 2009. - 488с. 

6. Соколовський В.С. Лікувальна фізична реабілітація / В.С. Соколовський, Н. О. Романова, 

О. Г. Юшковська. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. -236 

7. Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных заведений / Под общ. 

ред. проф. С. Н. Попова. - Изд. 3-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 608 с. 

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: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії. 


