
Опис практики 

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності 

нервової системи 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

шостий. 

Обсяг дисципліни:  

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

практики - 6 тижнів. 

Керівник практики:  

к. пед. н., доц. Грибок Н.М. 

Результати навчання:  

 здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, 

іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи 

їх використання і зв'язок з охороною здоров’я; 

 здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та 

нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також  інших областях медицини; 

  здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або 

ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх 

результати; 

 здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії; 

 здатність формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної 

терапії; 

 здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії; 

 здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; 

 здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами та документувати отримані результати; 

 здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних  умов; 

 здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів; 

 здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профілактиці 

захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя; 

 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:  

– функціональна анатомія,  

– вступ у фізичну терапію та ерготерапію,  

– міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я,  

– психологія, 

– педагогіка, 

– фізіологія людини та рухової активності, 

– патологічна анатомія та фізіологія,  

– основи фізичної терапії та ерготерапії, 



– пропедедевтика внутрішніх хвороб, 

– основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням),  

– терапевтичні вправи, 

– масаж, 

– обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА, 

– фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА, 

 – основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації,  

– обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи,  

– фізична терапія та ерготерапія у педіатрії,  

– фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи. 

Зміст практики: клінічна  практика  з  фізичної  терапії  та  ерготерапії проводиться  в  

обсязі  надання  реабілітаційної  допомоги  пацієнтам  з  порушеннями діяльності нервової 

системи. 

На практиці студент повинен: 

-  опрацювати  джерела  літератури,  в  яких  висвітлюються  питання  реабілітації  (фізичної 

терапії,  ерготерапії)  осіб  з  пацієнтами  з  порушенням  діяльності  нервової системи,  

особливо  з  такими  нозологічними  формами  захворювань  та  їх наслідками,  при  яких  

надають  реабілітаційну  допомогу  в  реабілітаційному  закладі, відділенні  чи  підрозділі  за  

місцем  проходження  практики  студентом.  Особливу  увагу необхідно  звертати  на  

патологічні  симптоми  захворювання  чи  ушкодження,  зумовлені ними порушення функцій 

і обмеження життєдіяльності, заходи реабілітаційного впливу. 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 порушень діяльності нервової системи пацієнтів;  

-  описувати  порушення  діяльності  нервової системи  і  пояснювати причини їх 

виникнення;  

-  планувати  індивідуальну  програму  реабілітаційних  заходів  (аналізувати  інформацію 

зібрану  з  медичних  записів  (у  пацієнта,  членів  сім’ї,  лікарів,  реабілітологів),  виявляти 

основні  проблеми  та  складати  реабілітаційний  прогноз,  визначати  короткотермінові  та 

довготермінові цілі, вибирати відповідні методи реабілітації, включаючи їх послідовність, 

частоту та тривалість);  

- проводити реабілітаційні втручання (заходи), використовуючи різні форми фізичної терапії,  

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  (спостерігати  за  симптомами  та  реакцією  пацієнта  на  реабілітаційне 

втручання,  вносити  корективи  у  програму,  враховуючи  результати  спостереження  та 

повторні обстеження пацієнтів, надавати чіткі та стислі вказівки пацієнтам та членам сім’ї 

для заохочення та досягнення оптимального результату, надавати практичні рекомендації 

пацієнтові  (членам  сім’ї)  щодо  подальшого  відновлення  функцій,  правильного 

поводження  (переміщення,  адаптаційного  обладнання),  надавати  долікарську  допомогу 

при невідкладних станах);  

- співпрацювати в процесі проходження практики з іншими членами міждисциплінарної 

команди  чи  спеціалістами  з  галузі  охорони  здоров`я  та  пацієнтами  лікувально-

реабілітаційного  закладу,  дотримуючись  деонтологічних  принципів  спілкування:  



- зберігати  конфіденційність  інформації  про  пацієнта,  уникаючи  обговорення  її  зі 

сторонніми особами;  

-  після  завершення  практики,  студент  повинен  здати  керівникові  практики  в  інституті 

наступну  документацію:  щоденник  практики,  реферат,  оформлений  за  результатами 

опрацьованої  тематичної  літератури  (фізична  терапія  та  ерготерапія  при  порушеннях 

нервової системи), відеозвіт чи мультимедійну звіт-презентацію «Моя клінічна практика» за 

результатами проходження практики, характеристику на студента, яку  підписує  керівник  

бази  практики  (клінічний  керівник  практики)  і  завіряє  мокрою (круглою) печаткою 

лікувально-реабілітаційної установи. 

Рекомендована література: 

1. Белая книга Физической и реабилитационной медицины в Европе. 2-е изд-е (2018 г.). –  

М.: Журнал "Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация", 2019. 

– 182 с.  

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

Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с.  

3.  Закон  України  “Про  систему  реабілітації  в  Україні”  (Проект)  від  2.10.2017р. 

[електронний  ресурс].  Режим  доступу:  https://novynarnia.com/2017/10/02/zakon-ukrayini-

pro-sistemu-reabilitatsiyi-v-ukrayini-proekt/  

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

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

2010. – 37с.  

5.  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.  

6.  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.  

7.  Мальцев С.Б. Оценка  ежедневной активности,  участия в жизни общества и качества 

жизни: учебное пособие / Мальцев С.Б. – Душанбе, 2010. – 63с.  

8.  Сара Тайсон и др. Начните двигаться! Руководство по восстановлению двигательных 

функций после перенесеного инсульта / Сара Тайсон и др. – Санкт-Петербург, 2001. – 84с.  

9.  Сухова  Л.  С.  Основы  медико-социальной  реабилитации  (оккупациональная  терапия)  /  

Сухова  Л.  С.  –  М.:  Издательство  «Свято-Димитриевское  училище  сестер  

милосердия», 2003. – 80 с.  

10. 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 шостому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії.  


