
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни «Навчальна ознайомлювальна  практика» 

2021 – 2022 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський)  
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я  
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 
Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 3; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, дослідницький, 

аналітичний, робота в малих групах, презентації, рольові ігри, мультимедійні технології 

Форми навчання: денна  
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp   
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2. Викладачі 
Закаляк Наталія Романівна Кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

Грибок Ніна Миколаївна Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії  

Іваніків Наталія Миколаївна Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

Герасименко Олександр Сергійович Кандидат наук фіз..вих, доцент кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії 

Рогаля Юрій Львович Старший викладач кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії 

Фігура Оксана Андріївна Викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

 

 

 

 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


Мета: навчальна ознайомлювальна практика дає дійсну уяву про організацію і роботу 

спеціальних оздоровчих закладів, необхідних для професійної діяльності майбутніх фізичних 

терапевтів і ерготерапевтів  у закладах лікувально-профілактичного, санаторно-курортного, 

оздоровчо-реабілітаційного типів, у закладах соціального забезпечення та інклюзивної 

освіти. 

Результати навчання:  

Ознайомлювальна практика спрямована на забезпечення загальних та фахових 

компетентностей за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»:  

 загальні компетентності:  

- 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.  

фахові компетентності:  

- 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. 

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 при проходженні 

студентами Клінічної практики з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності 

нервової системи, Клінічної практики з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату, а також для успішного навчання на другому 

(магістерському рівні вищої освіти.  

 

4. Програма дисципліни 

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. 

  Структура основних завдань студента-практиканта 

 

№з/п Завдання Вид звітного документу 

1. Організація діяльності практиканта 

1.1. Взяти участь в настановній консультації з 

організаційно-методичних питань проходження  

ознайомлювальної практики. 

Запис у щоденнику 

1.2. Скласти календарний графік  проходження практики і 

вести облік його виконання. 

Запис у щоденнику 

1.3. Взяти участь у захисті ознайомлювальної практики. 

Розробити пропозиції щодо вдосконалення програми 

практики. 

Звіт про проходження 

практики з пропозиціями 

2. Вивчення методики і організації фізичної реабілітації  на базі практики 

2.1. Взяти участь в бесіді з керівником практики в 

лікувально-реабілітаційному закладі, інструкторами, 

реабілітологами.  

Запис у щоденнику 

2.2. Ознайомитися з документами планування і обліку з 

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. Збирати анамнез, опитуючи пацієнтів/членів його 

сім’ї/лікарів.   

 

Картка обстеження 

пацієнта, історія хвороби, 

схема обстеження 

3.2. Вибирати відповідні технічні засоби допомоги для 

пересування. 

Запис у щоденнику 

 Планування програми реабілітації  

3.3. Аналіз інформації зібраної з медичних записів/у 

пацієнта, членів сім’ї, лікарів, реабілітологів. 

Запис у щоденнику 

3.4. Виявлення основних проблем розташування та 

переміщення пацієнта. 

Запис у щоденнику 

3.5. Визначення необхідних технічних засобів допомоги 

для пересування. 

Запис у щоденнику 

3.6. Вибрати відповідні методи спілкування з пацієнтом. Запис у щоденнику 

 Реалізація програми реабілітації  

3.7. Спостерігати за симптомами та реакцією пацієнта на 

реабілітаційне втручання. 

Запис у щоденнику 

3.8. Застосовувати різні методи / переміщення / 

обладнання, в разі необхідності звертатися за 

допомогою. 

Запис у щоденнику  



3.9. Записувати точні, об’єктивні і повні дані обстеження 

згідно з форматом. 

Запис у щоденнику 

 Професійна поведінка та вдосконалення  

3.10. Зберігати конфіденційність інформації пацієнта, 

уникаючи обговорення зі сторонніми особами. 

Карта оцінки практики 

4. Навчально-дослідна робота 

4.1. Спостерігати за роботою спеціалістів на базах 

практики. 

Запис у щоденнику 

4.2. Підготовка рефератів, включення в роботу елементів 

експериментального дослідження, доповідей чи 

повідомлень під час проведення групових засідань. 

 

5. Самостійна робота 

5.1. Ознайомитися з новими, сучасними науковими 

даними щодо обраної проблематики в галузі фізичної 

терапії та ерготерапії і підготувати реферат. 

Реферат 

5.2. Підготувати відеозвіт чи звіт-презентацію за 

результатами проходження практики. 

Відеозвіт  

(звіт-презентація) 

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 

Практика завершується заліком, який приймає кафедральний керівник практики. 

 При зарахуванні практики враховуються 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 навчальна 

ознайомлювальна практика». 
15 

 

6 Загальна кількість балів. 100  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Залік виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  



А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) відмінна діяльність студента на базі практики; бездоганне оформлення щоденника 

практики, який включає відмінний звіт про проходження практики; відмінні результати  

співбесіди з кафедральним керівником практики; бездоганно виконаний реферат за 

результатами опрацьованої тематичної літератури; відмінно виконана мультимедійна 

презентація «Моя ознайомлювальна практика»; виконав усі види роботи. 

В (82 – 89) – оцінка «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками) добре 

виконана діяльність студента на базі практики; добре оформлення щоденника практики, який 

включає звіт про проходження практики; добрі результати  співбесіди з кафедральним 

керівником практики; добре виконаний реферат за результатами опрацьованої тематичної 

літератури; добре виконана мультимедійна презентація «Моя ознайомлювальна практика»; 

виконав усі види роботи. 

С (75 – 81) – оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) добре виконана діяльність студента на базі практики; із незначними 

неточностями добре оформлення щоденника практики, який включає звіт про проходження 

практики; із незначними неточностями добрі результати  співбесіди з кафедральним 

керівником практики; із незначними неточностями добре виконаний реферат за результатами 

опрацьованої тематичної літератури; добре виконана мультимедійна презентація «Моя 

ознайомлювальна практика»; виконав усі види роботи. 

D (67 – 74) – оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

задовільна діяльність студента на базі практики; задовільне оформлення щоденника 

практики, який включає звіт про проходження практики; задовільні результати  співбесіди з 

кафедральним керівником практики; задовільно виконаний реферат за результатами 

опрацьованої тематичної літератури;задовільна мультимедійна презентація «Моя 

ознайомлювальна практика»; виконав усі види роботи. 

E (60 – 66) – оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

задовільна діяльність студента на базі практики; з деякими значними помилками задовільне 

оформлення щоденника практики, який включає звіт про проходження практики; слабкі 

результати  співбесіди з кафедральним керівником практики; з деякими значними помилками 

задовільно виконаний реферат за результатами опрацьованої тематичної літератури; 

задовільна мультимедійна презентація «Моя ознайомлювальна практика»; виконав усі види 

роботи. 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»  (з можливістю повторного складання) 

незадовільна діяльність студента на базі практики; незадовільне оформлення щоденника 

практики, який включає звіт про проходження практики; незадовільні результати  співбесіди 

з кафедральним керівником практики; незадовільно виконаний реферат за результатами 

опрацьованої тематичної літератури; не виконав усі види роботи. 

F (0 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2» відсутня  діяльність студента на базі практики; не 

оформлено щоденник практики, який включає звіт про проходження практики; незадовільні 

результати  співбесіди з кафедральним керівником практики; невиконаний реферат за 

результатами опрацьованої тематичної літератури; не виконав усі види роботи. 

 
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

” 
90-100 А Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

75-89 “добре” 83-89 В Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 



75-82 С Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 
60-74 “задовільно” 66-74 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
60-65 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. 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 

потребностей 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. 

Додаткова: 

10. Инсульт: програма возврата к активной жизни / ВОЗ. Бозенко Н.П., Алексеенко Ю.В.-М. : 

Мед.лит., 2004. – 256 с. 

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

неврологических больных: методическое пособие. Часть 1. Мультидисциплинарный 

https://novynarnia.com/2017/10/02/zakon-ukrayini-pro-sistemu-reabilitatsiyi-v-ukrayini-proekt/
https://novynarnia.com/2017/10/02/zakon-ukrayini-pro-sistemu-reabilitatsiyi-v-ukrayini-proekt/


подход. Организация Инсультного Блока / Камаева О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. – 

Санкт-Петербург, 2003. – 33с.  

12. 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. 

13. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / под ред. А. Н. Беловой,     О. 

Н. Шепетовой. – М. : Антидор, 2002. – 440 с. 

 інтернет ресурси: 

14.  http://manual-pt.sdc-eu.info. 

15.  http://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/ergoterapiya.-metodicheskoe-

posobie.pdf 

16.  http://www.booksmed.com/nevrologiya/3166-multidisciplinarnyy-podhod-v-vedenii-i-ranney-

reabilitacii-nevrologicheskih-bolnyh-kamaeva-ov.html 
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