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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання:  клінічна практика спрямована на поглиблення, вдосконалення і 

закріплення практичних умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності майбутніх 

фізичних терапевтів і ерготерапевтів при порушеннях діяльності нервової системи у закладах 

лікувально-профілактичного, санаторно-курортного, оздоровчо-реабілітаційного типів та 

закладах соціального забезпечення й інклюзивної освіти.. 

Результати навчання:  

Студент повинен вміти: 

 демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого і громадського здоров'я 

шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи 

серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращення довкілля 

громади; 

 використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; 

аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання 

професійних завдань та прийняття професійних рішень; 

 надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в 

організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя; 

 застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію; 

 трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей 

і підлітків (МКФ ДП); 

 реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії відповідно до наявних 

ресурсів і оточення; 

 здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та 

активності; 

 здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності; 

 застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності; 

 обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність; 

 безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних 

заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби 

реабілітації для пересування та самообслуговування; 

 вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за 

віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю,  психологічними та 

когнітивними якостями тощо,  у мультидисциплінарній команді; 

 проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих групп; 

 оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи 

відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати поточну діяльність; 

 оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за 

допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й 

застосовувати досвід колег.  

Компетентності: фахові: 

 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. 

Пререквізити дисципліни: передумовою для закріплення теоретичних знань, набуття й 

удосконалення практичних умінь та навичок в галузі охорони здоров’я, відповідних 

компетентностей зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, є успішне засвоєння 

матеріалу з обов’язкових освітніх компонентів професійної підготовки, а саме:  

Функціональної анатомії, Вступу у фізичну терапію та ерготерапію, Психології, Педагогіки, 

Фізіології людини та рухової активності, Патологічної анатомії та фізіології, Основ фізичної 

терапії та ерготерапії, Пропедедевтики внутрішніх хвороб, Теорії і методики фізичного 

виховання, Масажу, Лікувально-реабілітаційного масажу, Основ травматології та ортопедії 

(за професійним спрямуванням), Професійної етики та деонтології, Терапевтичних вправ, 

Обстежень, методів оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА, Фізичної терапії та 

ерготерапії при порушеннях діяльності ОРА. 

Постреквізити дисципліни: набуті знання будуть застосовуватись для успішного навчання 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти.  

 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних завдань студента під час проходження практики 

№ 

з/п 
Завдання 

Вид звітного 

документу 

1. Організація діяльності практиканта 

1.1 Взяти участь в настановчій консультації з організаційно- 

методичних питань проходження  клінічної практики. 

Запис у щоденнику 

1.2 Скласти індивідуальний план-графік проходження практики і 

вести облік його виконання. 

Запис у щоденнику 

1.3 Взяти участь у захисті клінічної практики. Розробити пропозиції 

щодо вдосконалення програми практики. 

Звіт про 

проходження 

практики з 

пропозиціями 

2. Вивчення методики і організації реабілітаційних втручань  на базі практики 

2.1 Взяти участь в бесіді з клінічним керівником практики в 

лікувально-реабілітаційному закладі, інструкторами, 

Запис у щоденнику 



реабілітологами.  

2.2 Ознайомитися з документами планування і обліку проведення 

фізичної реабілітації. 

Запис у щоденнику 

2.3 Спостерігати за роботою реабілітологів, фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів, які працюють на базі практики. 

Запис у щоденнику 

3 Навчально-методична робота 

 Оцінка стану пацієнта  

3.1 Оволодіти на практиці методикою збору анамнезу, шляхом 

опитування пацієнтів/членів його сім’ї/лікарів, спостереження, 

бесіди.   

 

Картка обстеження 

пацієнта, історія 

хвороби, схема 

обстеження 

3.2 Оволодіти на практиці відповідними методами реабілітаційного 

обстеження та контролю стану пацієнта/клієнта фізичним 

терапевтом та ерготерапевтом при порушеннях діяльності 

нервової системи:  

• опитування  

• спостереження  

• пальпація  

• оцінювання рухливості суглобів  

• визначення м’язової сили   

• визначення рівня і локалізації чутливості  

• тестування рефлексів  

• визначення м’язового тонусу  

• визначення м’язової витривалості  

• оцінювання рівноваги та координації  

• оцінювання довільних рухових функцій  

• тести, шкали для оцінки болю, рухових функцій та мобільності 

• оцінювання симптомів та порушень з метою визначення     їх 

впливу на заняттєву активність пацієнта/клієнта:  

- для оцінювання застосовувати засоби та методи:  опитування,  

огляд,  пальпація,  спостереження, оцінювання рухливості 

суглобів,  визначення м’язової сили,  визначення рівня і 

локалізації чутливості,  тестування рефлексів, визначення 

м’язового тонусу,  визначення м’язової витривалості, оцінювання 

рівноваги та координації,  оцінювання довільних рухових 

функцій; 

- опитування з метою обґрунтування використання у програмі 

ерготерапії елементів заняттєвої активності, яка відповідає 

заняттєвим потребам та інтересам пацієнта/клієнта, 

використовуючи засоби та методи: бесіду, інтерв’ю,  інструменти 

оцінки; 

- оцінювання елементів заняттєвої активності пацієнта/клієнта  

під час виконання програми ерготерапії з позиції: суб’єктивної 

оцінки пацієнта/клієнта,  рівня функціональної незалежності,  

якості та безпеки виконання, використовуючи засоби та методи:  

бесіду, спостереження, інструменти оцінки. 

Запис у щоденнику 

 Планування програми реабілітації  

3.3 Аналізувати інформацію зібрану з медичних записів/у пацієнта, 

членів сім’ї, лікарів, реабілітологів. 

Запис у щоденнику 

3.4 Виявляти основні проблеми та складати  реабілітаційний прогноз. Запис у щоденнику 

3.5 Визначати короткотермінові та довготермінові цілі. Запис у щоденнику 

3.6 Вибирати відповідні методи реабілітаційного впливу, Запис у щоденнику 



використовуючи такі засоби і методи втручання: 

• терапевтичні вправи:  

-  з опором (сила та витривалість)  

-  на підтримку амплітуди руху  

-  на розвиток/ відновлення гнучкості (розтяг/стретчинг)  

-  на розвиток/ відновлення рівноваги  

-  на розвиток/ відновлення координації  

-  на  розвиток/ відновлення дрібної моторики, 

• функціональне тренування рухових навичок та умінь: 

- переміщення у ліжку 

 - навички сидіння 

 - переміщення поза межі ліжка 

 - вставання, стояння,  

- ходьба,  

- користування допоміжними засобами для ходьби та візком,  

- користування ортезами,  

- самообслуговування та само догляд;  

•  позиціонування  

•  дихальні вправи  

•  мануальні маніпуляції на грудній клітці 

•  масаж  

 Реалізація програми реабілітації  

3.7 Спостерігати за симптомами та реакцією пацієнта на 

реабілітаційне втручання. 

Запис у щоденнику 

3.8 Вносити корективи у програму, враховуючи спостереження за 

станом пацієнта та результати повторних обстежень. 

Запис у щоденнику 

3.9 Застосовувати різні методи / переміщення / обладнання, в разі 

необхідності звертатися за допомогою. 

Запис у щоденнику 

3.10 Надавати чіткі вказівки пацієнтам та членам сім’ї, наведення 

прикладів для заохочення та досягнення оптимальної співпраці. 

Запис у щоденнику 

3.11 Записувати точні, об’єктивні і повні дані обстеження згідно з 

форматом. 

Запис у щоденнику 

 Професійна поведінка та вдосконалення  

3.12 Усвідомлюючи відповідальність, намагатися вирішувати 

самостійно проблеми, а потім узгоджувати висновки з 

керівниками практики, перш ніж продовжувати роботу.  Карта оцінки 

клінічної практики 

3.13 Зберігати конфіденційність інформації пацієнта, уникаючи 

обговорення зі сторонніми особами. 

4. Навчально-дослідна робота 

4.1. Проводити педагогічні спостереження, різноманітні вимірювання 

та оцінювання за шкалами і тестами. 

Запис у щоденнику 

4.2. Проводити тестування рівня функціонування основних систем 

організму. 

Запис у щоденнику 

4.3. Спостерігати за роботою своїх колег студентів. Запис у щоденнику 

4.4. Готувати доповіді чи повідомлення під час проведення групових 

засідань 

Запис в щоденнику 

5. Самостійна робота 

5.1. Опрацювати джерела літератури, в яких висвітлюються питання 

реабілітації (фізичної терапії, ерготерапії) осіб з порушеннями 

функцій нервової системи, при яких надають реабілітаційну 

Реферат 



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. За 

результатами вивчення літературних джерел підготувати реферат.  

 

5. Місце проведення практики (локація) 

Практику студенти проходять у реабілітаційних закладах і реабілітаційних 

відділеннях чи відділеннях відновного лікування лікувально-профілактичних закладів, з 

яким укладені угоди про співпрацю. Розподіл студентів для проходження практики 

затверджується наказом ректора університету. 

 

6. Інформація про консультації 

Настановча консультація з організаційно-методичних питань проходження  клінічної 

практики проводиться викладачами - керівниками практики від кафедри напередодні 

практики. Інформація про дату і час проведення консультації розміщується на сторінці 

інституту. 

7. Система оцінювання 

Після завершення практики студенти повинні здати керівникові практики в інституті 

наступну документацію: 

       1. Щоденник практики. 

      2. Реферат, оформлений за результатами опрацьованої тематичної літератури (фізична 

терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи).  

      3. Відеозвіт чи мультимедійну звіт-презентацію «Моя клінічна практика» за 

результатами проходження практики. 

      4. Характеристику на студента, яку підписує керівник бази практики (клінічний 

керівник практики) і завіряє мокрою (круглою) печаткою лікувально-реабілітаційної 

установи. 

 Практика завершується диференційованим заліком, який приймає кафедральний 

керівник практики. 

 При виставленні загальної оцінки з практики враховуються оцінки за всі види 

діяльності студента-практиканта. За результатами проходження практики студент може 

отримати максимально 100 балів, розподіл яких за видами діяльності студента-практиканта 

наведений нижче. 

№з.п. Види діяльності студента-практиканта Максимальна 

оцінка 

(бали) 

Фактична 

оцінка 

студента 

(бали) 

1 Діяльність студента на базі практики – оцінка 

клінічного керівника практики. 
40 

 

2 Оформлення щоденника практики, який включає 

звіт про проходження практики. 
25 

 

3 Співбесіда з кафедральним керівником практики.  10  

4 Реферат за результатами опрацьованої тематичної 

літератури. 
10 

 

5 Мультимедійна презентація «Моя клінічна 

практика». 
15 

 

6 Загальна кількість балів. 100  



 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  
Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  
(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зараховано

” 
94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 

75-89 “добре” 

87-93 В Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 
70-86 С Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
50-62 Е Достатньо - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

0-59 “незадовільно” 

“не 

зараховано” 
40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати, 

перед тим як отримати екзамен 

(залік) 
0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

 

8. Політика дисципліни 

Система  вимог  до  здобувача  освіти  під  час  проходження практики базується на 

нормативно-правових актах університету. Студент,  який  не  виконав  усі  передбачені 

програмою практики завдання не може мати складеною форму контролю за основним 

талоном. 

 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна: 

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. Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц: пер. с англ. – М.: Мед. 

лит., 2008. – 320 с. 

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. Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології: монографія / В.М. Мухін.- Л.: ЛДУФК, 

2015. – 501 с. 

6. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: навчальний посібник для 

судентів вищих навчальних закладів / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський, 

Л.Войчишин. - Л.: ЗУКЦ, 2010. – 240 с. 

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

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

2003. – 80 с. 



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

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

9. Швесткова Ольга, Свєцена Катержина та кол. Ерготерапія: Підручник. – Київ, Чеський 

центр у Києві, 2019. – 280 с. 

10. Швесткова Ольга, Сладкова Петра та кол. Фізична терапія: Підручник. – Київ, Чеський 

центр у Києві, 2019. – 272 с. 

 

Допоміжна: 
11. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навчальний посібник / А. С. Вовканич. 
– Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. 
12. Использование «Канадской оценки выполнения деятельности (COPM)» для оценки 
потребностей клиента: методическое пособие / Е.В. Клочкова, С.Б. Мальцев– Душанбе, 2010. 
– 37с. 
13. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней реабилитации 
неврологических больных: методическое пособие. Часть 1. Мультидисциплинарный подход. 
Организация Инсультного Блока / Камаева О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. – Санкт-
Петербург, 2003. – 33с.  
14. Кобялковская Е.Е. Сборник «Возможности»: современные подходы и технологии 
реабилитации и развития детей с ОВЗ / Кобялковская Е.Е. -  Пермь: Полиграф Сити Пермь, 
2017. – С. 170. 
15. Мальцев С.Б. Оценка ежедневной активности, участия в жизни общества и качества 
жизни: учебное пособие / Мальцев С.Б. – Душанбе, 2010. – 63с. 
16. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / под ред. А. Н. Беловой,     
О. Н. Шепетовой. – М. : Антидор, 2002. – 440 с. 
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