
ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Кожен студент оформляє звітну документацію згідно з наведеним 

нижче переліком. Керівник практики з боку лікувально-профілактичного 

закладу або закладу, де проходила практика, пише характеристику на 

студента, в якій висвітлює його відношення до роботи, професійні якості, 

вміння застосувати на практиці знання, отриманні в університеті, та 

рекомендує оцінку за проходження практики. Характеристика повинна бути 

підписана керівником бази практики і завірена печаткою установи.  

У триденний термін після завершення практики, студенти повинні 

здати керівникові практики наступну документацію:  

1. План-графік проходження практики.  

2. Щоденник практики, до якого у хронологічній послідовності 

практикант вносить дані про роботу, проведену особисто або беручи в ній 

участь. Записи щоденно перевіряє та візує керівник практики в лікувальному 

закладі (клінічний інструктор) і раз на тиждень – керівник від кафедри.  

Наприкінці практики в щоденник записують висновки за результатами 

проходження практики і характеристику роботи практиканта, яку підписує 

керівник від бази практики, і яку завіряють печаткою реабілітаційної 

установи.  

3. Індивідуальне завдання у вигляді реферату або електронної 

презентації на одну із запропонованих тем. За погодженням з керівником 

практики тему індивідуального завдання студент може обрати самостійно.  

4. Характеристика з місця проходження практики, завірена керівником 

лікувально-профілактичного закладу.  

 

  



Атестація студентів 

за виконання програми виробничої практики  

зі спеціальності 091 Біологія. Фізична реабілітація 

1. Практична діяльність студентів (ознайомлення з основними засобами 

реабілітації людей різного віку, проведення реабілітаційного обстеження, 

визначення основних проблем у пацієнтів, складання реабілітаційної 

програми, внесення корекції у програму, оцінка результатів роботи, розробка 

практичних рекомендацій, спілкування з пацієнтами, медичним персоналом, 

контроль за станом пацієнта) – до 35 балів. 

2. Складання робочої документації (щоденник проходження практики, 

звіт про проходження практики) – до 30 балів. 

3. Методична робота практиканта (участь в методичних заняттях 

колективу, робота з методичною, науковою літературою, проведення 

методичних занять) – до 15 балів. 

4. Виконання завдань з самостійної роботи (оформлення рефератів, 

індивідуальних завдань, складання реабілітаційної програми) – до 20 балів. 

 

  



ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

на 200__ - 200__ навчальний рік 

виробничої з фізичної реабілітації 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________ 

Курс ________________  

Група _______________  

Спеціальність «Біологія. Фізична реабілітація»  

Семестр _____________  

Час проходження практики:  

початок: _____________  

завершення: ___________  

 

  



ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ на базі 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Початок проходження практики: _______________________ 

Закінчення проходження практики: _____________________ 

 

Фактично виконана 

робота 

Дата Підпис керівника від 

бази практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

на студента __________-го курсу 

факультету_____________________________________________________, 

який проходив практику в__________________________________________ у 

період з________________________по______________________20___р. 

Дані про теоретичну і практичну підготовку студента: відношення 

студента до практики і його трудова дисципліна, активність і самостійність в 

роботі; наявність знань, вмінь та навичок в складанні навчальної 

документації, плануванні всіх форм роботи, використанні спеціальної 

літератури; педагогічні вміння і навички в проведенні реабілітаційних занять; 

вміння оцінити і врахувати рівень фізичного розвитку і основні проблеми у 

пацієнтів, їх вікові і індивідуальні особливості; організаторські здібності, 

вміння підготувати і провести методичне заняття; вміння студента критично 

оцінювати проведену ним роботу, врахувати і виправити допущені помилки; 

взаємовідношення студента з колегами, лікарями, медичним персоналом, 

конфіденційна інформація пацієнта; інші особисті якості і особливості, 

виявленні в період практики які впливають на його професійну підготовку і 

майбутню професійну діяльність. 

В підсумку вказати: чи може даний студент після закінчення 

університету бути рекомендованим на роботу за фахом. 

Диференційована оцінка за практику. 

 

Керівник організації                                          (_______________) 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ МАТЕРІАЛІВ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Дата: ___________________  

Підсумкова оцінка: ___________________  

Склад комісії:  

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

САМООЦІНКА СТУДЕНТОМ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

(перерахувати позитивні моменти і недоліки по базах практики)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

дата                                                                               підпис 

 


