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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 

_______________, 

 _______  
(шифр і назва) 

Нормативна  

 
Напрям підготовки  

__________________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  І-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_____-_____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

І-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –    

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«магістр» 

 

10 год - 

Практичні, семінарські 

80 год.  - 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

90 год - 

Індивідуальні завдання:   

- 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення аудиторної роботи до самостійної роботи студентів: 1:1 

2. Мета, очікувані результати навчання та критерії оцінювання 

результатів навчання 

Мета. Формування у майбутніх фахівців у галузі охорони здоров´я загальні та 

фахові компетентності, визначені у освітньо-професійній програмі, для 

розуміння клінічного діагнозу, розуміння основних інволюційних процесів 

фізіологічних систем організму при старінні; особливостей перебігу 

захворювань різних систем у людей літнього та старечого віку; знання про 

засоби і методи фізичної реабілітації в геронтології та особливості застосування 

засобів, форм, рухових режимів, лікувальної фізичної культури та фізіотерапії; 

поняття про фактори, які визначають здоров’я людей літнього та старечого віку 

та їх активне довголіття. 
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знати:  

 особливості функціональних змін, які виникають у всіх системах організму при 

старінні;  

 основні теорії та концепції старіння, сучасну вікову класифікацію;  

 особливості прояву і перебігу захворювань різних систем організму у людей 

літнього та старечого віку;  

 методики проведення занять та правила побудови програм з фізичної 

реабілітації у хворих осіб літнього та старечого віку при різних нозологіях;  

 протипоказання до застосування реабілітаційних програм у осіб літнього та 

старечого віку при різних нозологіях;  

 правила техніки безпеки при роботі з пацієнтами цієї вікової категорії, а також 

правилами техніки безпеки при роботі у геріатричних закладах;  

 чинні накази МОЗ України та інструктивні листи.  

 

вміти: 

 проводити діагностику і реабілітаційне обстеження пацієнтів літнього та 

старечого віку;  

 передбачати можливий розвиток ускладнень та вміти надавати невідкладну 

допомогу;  

 здійснювати спостереження і моніторити стан окремих органів і систем, а 

також здоров’я загалом у осіб літнього та старечого віку; 

 аналізувати стан здоров’я у осіб літнього та старечого віку, особливості стану 

їх функціональних систем, розуміти клінічний діагноз з метою побудови 

індивідуальної програми реабілітаційного втручання;  

 трактувати патологічні процеси та порушення і обґрунтовувати застосовування 

для їх корекції  засобами фізичної терапії;  

 передбачити ефект від реабілітаційного втручання та оцінити його. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у НМУ 

досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю 

застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті системою 

комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної 

та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 

200-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів:  

 поточний;  

 підсумковий модульний;  

 семестровий підсумковий (іспит). 

 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту, дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  
Загальні:  



5 

ЗК 1. Здатність до аналізу медичних, соціальних та особистісних проблем на 

основі біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності (МКФ). 

ЗК 2. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми 

пацієнта/клієнта, застосовуючи у практичній діяльності базові знання, клінічне 

та рефлективне мислення. 

ЗК 7. Здатність ефективно працювати у складі мультидисциплінарної команди. 

ЗК 9. Здатність адаптовуватися та знаходити оптимальне рішення у нових 

ситуаціях, співпрацюючи з пацієнтом/клієнтом і членами 

мультидисциплінарної команди. 

ЗК 12. Здатність діяти згідно професійного Етичного Кодексу фізичного 

терапевта або ерготерапевта та цінувати індивідуальні та культурні відмінності 

між пацієнтами/клієнтами, членами мультидисциплінарної команди. 

Спеціальні: 

СК 01. Здатність розуміти складні патологічні процеси та порушення, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії.  

СК 02. Здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг 

захворювання, принципи та характер лікування.  

СК 03. Здатність проводити фізичну терапію осіб різного віку, нозологічних та 

професійних груп при складних прогресуючих та мультисистемних 

порушеннях. 

СК 04. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег  

інформацію. 

СК 05. Здатність обстежувати та визначати функціональний стан, рівень 

фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних 

та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною 

патологією.  

СК 06. Здатність допомагати пацієнту/клієнту зрозуміти, сформулювати та 

реалізувати власні потреби. 

СК 07. Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, 

складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або 

компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної 

терапії. 

СК 08. Здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, 

контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для 

забезпечення їх відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям 

пацієнта/клієнта. 

СК 09. Здатність контролювати стан пацієнта/клієнта зі складними та 

мультисистемними порушеннями відповідними засобами й методами  

СК 10. Здатність до ведення фахової документації. 

Результати навчання з дисципліни: 

ПР 01. Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень 

життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні 

проблеми пацієнта/клієнта: 
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- розуміти постійний зв’язок і взаємовплив фізичної, когнітивної, емоційної, 

соціальної та культурної сфер людського життя; 

- вміти 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 та підлітків (МКФ ДП); 

- здатність розуміти етіологію, патогенез та саногенез при складній 

прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної 

діяльності у фізичній терапії; 

- вміти аналізувати та враховувати вплив соціальних та особистісних чинників 

на рухову активність пацієнта/клієнта; 

ПР 02. Демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати отриману від 

колег  інформацію: 

- вміти аналізувати інформацію від лікаря та з історії хвороби;  

- вміти аналізувати інформацію від інших фізичних терапевтів та фахівців, 

залучених до реабілітації.  

ПР 03. Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ клієнтів 

різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями: 

- проводити фізичну терапію немовлят, дітей, підлітків, пацієнтів/клієнтів 

зрілого та літнього віку.  

- проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів з різними нозологіями 

(Додаток 2);  

- застосовувати заходи фізичної терапії при складних прогресуючих та 

мультисистемних порушеннях; 

- проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів різних професійних груп з 

різними умовами праці. 

ПР 10. Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії 

пацієнтів/клієнтів  різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та 

мультисистемній патології: 

- визначати доцільність проведення фізичної терапії; 

- вміти визначати цільовий/очікуваний рівень результатів втручання таких як 

відновлення, підтримка, формування компенсацій, сповільнення втрати, 

профілактика вторинних ускладнень; 

- визначати пріоритетність застосування заходів фізичної терапії при складній 

прогресуючій та мультисистемній патології. 

ПР 11. Демонструвати уміння встановлювати цілі втручання: 

- визначати наявні ресурси;  

- формулювати цілі для реалізації потреб пацієнта/клієнта; 

- узгоджувати цілі фізичної терапії з цілями лікувальним процесом; 

- визначати пріорітетні цілі втручання. 
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ПР 12. Демонструвати уміння розробляти технологію втручання  

- обирати та узгоджувати відповідні методи, засоби та форми фізичної терапії 

для досягнення встановлених цілей; 

- обирати методи, засоби та форми фізичної терапії, які б забезпечили 

шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та 

приватність. 

- надати пацієнтам/клієнтам програму для самостійного виконання. 

ПР 13. Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми фізичної 

терапії відповідно до наявних ресурсів і оточення.  

- уміння використовувати наявні та мобілізовувати нові ресурси;  

- дотримуватись клінічного обґрунтування при досягненні цілі; 

- уміння адаптовувати практичну діяльність до змінних умов; 

- демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за 

узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами 

мультидисциплінарної команди згідно нормативно-правових вимог та норм 

професійної етики.  

- розуміти процеси, які відбуваються в організмі пацієнта/клієнта під час 

руху, використовувати ці знання з метою розвитку або відновлення рухових 

функцій (фізичних якостей, умінь та навичок); 

- демонструвати уміння здійснювати заходи фізичної терапії для корекції 

порушень структури/функцій організму, активності та участі (Додаток 2); 

- пояснювати та демонструвати виконання терапевтичних вправ/дій, 

налагоджувати зворотній зв’язок з пацієнтом/клієнтом, за потреби 

коректувати та перефразовувати інструкції; 

- навчати пацієнта/клієнта самоконтролю; 

- навчати пацієнта/клієнта застосувати принципи безпечної самостійної 

діяльності чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами; 

ПР 14. Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний 

контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм 

фізичної терапії: 

- виявляти, підбирати, безпечно та ефективно використовувати обладнання 

для контролю основних життєвих показників пацієнта, методи й 

інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених 

функцій організму (Додаток 1), активності та участі;  

- дотримуватися стандартів під час вимірювання результатів; 

- враховувати дані самоконтролю пацієнта/клієнта; 

- визначати терапевтичний вплив реабілітаційних заходів; 

- визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження;  

- інформувати пацієнта/клієнта про результати втручання; 

- визначати ставлення пацієнта/клієнта до результатів втручання; 
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ПР 15. Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної 

терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів. 

- регулювати частоту занять, тривалість та інтенсивність реабілітаційних 

заходів; 

- змінювати за потреби засоби, методи та форми фізичної терапії; 

- коригувати рухову активність пацієнта/клієнта відповідно до його згоди; 

- спільно з пацієнтом/клієнтом координувати реалізацію реабілітаційного 

плану; 

- виконати оцінювання ефективності самостійної діяльності пацієнта/ клієнта; 

- спільно з пацієнтом/клієнтом приймати рішення про тимчасове припинення 

або завершення втручання.   

 

ПР 16. Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та 

пацієнта/клієнта: 

- сприймати особливості середовища та право на приватне життя і 

конфіденційність; 

- виявляти фактичний і потенційний ризик, небезпеку та відповідним чином 

реагувати на неї; 

- узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план 

професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо 

кожної дії; 

- виявляти готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи 

скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні уявленння про геронтологію та геріатрію. Поняття про 

старіння і старість. Старіння організму людини та методи його запобігання. 

Біологічний вік. 

Тема 2. Особливості  фізичної терапії  при хронічній ішемічній хворобі серця, 

інфаркті міокарду  і  хронічній недостатності кровообігу у людей літнього та 

старечого віку. 

Тема 3. Особливості фізичної терапії при  артеріальній гіпертензії  і гіпотензії у 

людей  літнього  та старечого віку. 

Тема 4. Особливості фізичної терапії при  захворюваннях дихальної системи у 

людей  літнього  та старечого віку. 

Тема 5. Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку  з кардіалгіями  

при міофасціальному больовому синдромі шийно-грудного відділу. 

Тема 6. Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку з віковими 

змінами   травного каналу. 

Тема 7. Особливості  перебігу нервових порушень і  фізичної терапії у людей  

літнього  та старечого віку. 

Тема 8. Особливості застосування фізичної реабілітації  хворих  літнього  і 

старечого віку після ампутації молочних залоз. 

Тема 9. Побудова  реабілітаційних програм  при захворюваннях опорно-
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рухового апарату у осіб літнього  і старечого віку. 

Тема 10. Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і Альцгеймера у осіб 

літнього і старечого віку. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 Назви змістових модулів, 

  тем 

Розподіл годин між видами робіт 

денна форма 

усього у тому числі 

л п с.р. інд. 

1 2 3 4 5 6 

Загальні уявленння про геронтологію та 

геріатрію. Поняття про старіння і старість. 

Старіння організму людини та методи його 

запобігання. Біологічний вік. 

18 1 8 9 

Н
ап

и
са

н
н

я
 р

еф
ер

ат
у

 з
а 

о
б

р
ан

о
ю

 н
ау

к
о

в
о

ю
 т

ем
о

ю
 

Особливості  фізичної терапії  при 

хронічній ішемічній хворобі серця, інфаркті 

міокарду  і  хронічній недостатності 

кровообігу у людей літнього та старечого 

віку . 

18 1 8 9 

Особливості фізичної терапії при  

артеріальній гіпертензії  і гіпотензії у людей  

літнього  та старечого віку. 

18 1 8 9 

Особливості фізичної терапії при  

захворюваннях дихальної системи у людей  

літнього  та старечого віку  

18 1 8 9 

Фізична реабілітація людей літнього та 

старечого віку  з кардіалгіями  при 

міофасціальному больовому синдромі 

шийно-грудного відділу 

18 1 8 9 

Фізична реабілітація людей літнього та 

старечого віку з віковими змінами   

травного каналу. 

18 1 8 9 

Особливості  перебігу нервових порушень і  

фізичної терапії у людей  літнього  та 

старечого віку. 

18 1 8 9 

Особливості застосування фізичної 

реабілітації  хворих  літнього  і старечого 

віку після ампутації молочних залоз. 

18 1 8 9 

Побудова  реабілітаційних програм  при 

захворюваннях опорно-рухового апарату у 

осіб літнього  і старечого віку  

18 1 8 9 

Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і 

Альцгеймера у осіб літнього і старечого 

віку.  

16 1 6 9 
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Іспит  2  2  

Разом за змістовним модулем 1 180 10 80 90 

Всього 180 10 80 90 

 

5. Тематичний план лекцій. 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1 Загальні уявленння про геронтологію та геріатрію. Поняття 

про старіння і старість. Старіння організму людини та 

методи його запобігання. Біологічний вік. 

1 

2 Особливості  фізичної терапії  при хронічній ішемічній 

хворобі серця, інфаркті міокарду  і  хронічній недостатності 

кровообігу у людей літнього та старечого віку . 

1 

3 Особливості фізичної терапії при  артеріальній гіпертензії  і 

гіпотензії у людей  літнього  та старечого віку. 

1 

4 Особливості фізичної терапії при  захворюваннях дихальної 

системи у людей  літнього  та старечого віку  

1 

5 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку  з 

кардіалгіями  при міофасціальному больовому синдромі 

шийно-грудного відділу 

1 

6 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку з 

віковими змінами   травного каналу. 

1 

7 Особливості  перебігу нервових порушень і  фізичної терапії 

у людей  літнього  та старечого віку. 

1 

8 Особливості застосування фізичної реабілітації  хворих  

літнього  і старечого віку після ампутації молочних залоз. 

1 

9 Побудова  реабілітаційних програм  при захворюваннях 

опорно-рухового апарату у осіб літнього  і старечого віку  

1 

10 Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і Альцгеймера у 

осіб літнього і старечого віку.  

1 

 Всього: 10 

 

6. Тематичний план практичних занять. 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1 Загальні уявленння про геронтологію та геріатрію. Поняття 

про старіння і старість. Старіння організму людини та 

методи його запобігання. Біологічний вік. 

8 
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2 Особливості  фізичної терапії  при хронічній ішемічній 

хворобі серця, інфаркті міокарду  і  хронічній недостатності 

кровообігу у людей літнього та старечого віку . 

8 

3 Особливості фізичної терапії при  артеріальній гіпертензії  і 

гіпотензії у людей  літнього  та старечого віку. 

8 

4 Особливості фізичної терапії при  захворюваннях дихальної 

системи у людей  літнього  та старечого віку  

8 

5 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку  з 

кардіалгіями  при міофасціальному больовому синдромі 

шийно-грудного відділу 

8 

6 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку з 

віковими змінами   травного каналу. 

8 

7 Особливості  перебігу нервових порушень і  фізичної терапії 

у людей  літнього  та старечого віку. 

8 

8 Особливості застосування фізичної реабілітації  хворих  

літнього  і старечого віку після ампутації молочних залоз. 

8 

9 Побудова  реабілітаційних програм  при захворюваннях 

опорно-рухового апарату у осіб літнього  і старечого віку  

8 

10 Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і Альцгеймера у 

осіб літнього і старечого віку.  

6 

11 Іспит 2 

 Всього: 80 

 

Теми лабораторних занять 

Згідно робочої програми з дисципліни «Фізична терапія в геронтології та 

геріартрії» лабораторні заняття не заплановані. 

 

7. Теми самостійної роботи  

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1 Загальні уявленння про геронтологію та геріатрію. Поняття 

про старіння і старість. Старіння організму людини та 

методи його запобігання. Біологічний вік. 

9 

2 Особливості  фізичної терапії  при хронічній ішемічній 

хворобі серця, інфаркті міокарду  і  хронічній недостатності 

кровообігу у людей літнього та старечого віку . 

9 

3 Особливості фізичної терапії при  артеріальній гіпертензії  і 

гіпотензії у людей  літнього  та старечого віку. 

9 

4 Особливості фізичної терапії при  захворюваннях дихальної 

системи у людей  літнього  та старечого віку  

9 

5 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку  з 

кардіалгіями  при міофасціальному больовому синдромі 

9 
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шийно-грудного відділу 

6 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку з 

віковими змінами   травного каналу. 

9 

7 Особливості  перебігу нервових порушень і  фізичної терапії 

у людей  літнього  та старечого віку. 

9 

8 Особливості застосування фізичної реабілітації  хворих  

літнього  і старечого віку після ампутації молочних залоз. 

9 

9 Побудова  реабілітаційних програм  при захворюваннях 

опорно-рухового апарату у осіб літнього  і старечого віку  

9 

10 Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і Альцгеймера у 

осіб літнього і старечого віку.  

9 

 Всього: 90 

 

8. Індивідуальні завдання: 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального 

проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Фізична терапія при 

хірургічних та онкохірургічних захворюваннях»  – це вид навчально-

дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, 

відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Вид ІНДЗ – написання реферату з дисципліни «Фізична терапія при 

хірургічних та онкохірургічних захворюваннях» або підготовка доповіді з 

презентацією за однією з переліку наданих нижче тем. 

 

Тематика рефератів та доповідей для ІНДЗ: 

1. Геронтологія - наука про старість і старіння. Розділи геронтології  

2. Геронтологія як наука. Короткий історичний нарис науки.  

3. Загальні закономірності та сучасні теорії старіння. 

4. Біологія старіння: визначення, види (природне, або фізіологічне), 

сповільнене (ретардоване), патологічне (прискорене), передчасне (прогерія), 

механізми старіння. 

5. Поняття «старість» і «старіння», «вітаукта».  

6. Сучасна класифікація вікових періодів життя людини. Механізми старіння.  
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7. Чинники ризику передчасного старіння, його критерії. Календарний і 

біологічний вік людини, їх показники для визначення швидкості старіння. 

Профілактика прискореного старіння.  

8. Календарний і біологічний вік людини. Біологічний вік чоловіків і жінок. 

9. Геріатрія. Визначення. Організація геріатричної допомоги в Україні.  

10. Старіння основних функціональних систем організму. Особливості перебігу 

хвороб у геронтологічному віці. 

11. Старіння і хвороба. Старіння основних функціональних систем організму.  

12. Клінічний прояв інволюційних процесів, уявлення про хвороби «старіння». 

13. Реабілітаційне обстеження хворих осіб літнього та старечого віку 

(особливість збору анамнезу та діагностики). 

14. Організація геріатричної допомоги в Україні. Лікувально-профілактичні 

заклади геріатричного типу.  

15. Геріатрична допомога. Загальний догляд за особами літнього та старечого 

віку.  

16. Методи дослідження рівня здоров'я осіб літнього та старечого віку.  

17. Адаптація до старості. Профілактика старіння.  

18. Спосіб життя і його значення для протікання процесів старіння та активного 

довголіття.  

19. Фактори, які впливають на тривалість життя людини.  

20. Фізична активність в практиці геріатрії та профілактиці старіння.  

21. Протипокази до проведення фізичної терапії у людей літнього та старечого 

віку.  

22. Вікові фізіологічні зміни в серцево-судинній системі у людей літнього та 

старечого віку.  

23. Хвороби серцево-судинної системи та особливості перебігу у людей 

літнього та старечого віку (артеріальної гіпертензії, атеросклерозу). 

Особливості фізичної терапії.  

24. Хвороби серцево-судинної системи та особливості перебігу у людей 

літнього та старечого віку (ішемічної хвороби серця, стенокардії). Особливості 

фізичної терапії.  

25. Аритмії в літньому та старечому віці (миготлива, екстрасистолія, блокади). 

Особливості фізичної терапії.  

26. Хвороби серцево-судинної системи та особливості перебігу у людей 

літнього та старечого віку (інфаркту міокарда, хронічної серцевої 

недостатності). Особливості фізичної терапії.  

27. Особливості фізичної терапії при захворюваннях серця і судин у людей 

літнього та старечого віку.  

28. Вікові фізіологічні зміни органів системи дихання у людей літнього та 

старечого віку.  

29. Хвороби системи дихання та особливості перебігу у людей літнього та 

старечого віку (хронічного бронхіту, ХОЗЛ). Особливості фізичної терапії. 

30. Хвороби системи дихання та особливості перебігу у людей літнього та 

старечого віку (на прикладі бронхіальної астми). Особливості фізичної терапії.  
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31. Хвороби системи дихання та особливості перебігу у людей літнього та 

старечого віку (на прикладі пневмонії). Особливості фізичної терапії.  

32. Особливості фізичної терапії при захворюваннях дихальної системи у 

людей літнього та старечого віку.  

33. Вікові особливості сенсорних систем у осіб літнього та старечого віку. 

34. Захворювання органу зору у пацієнтів літнього та старечого віку. 

Особливості фізичної терапії.  

35. Вікові зміни органу слуху та формування захворювань на тлі інволютивних 

змін. Особливості реабілітації.  

36. Клінічні прояви та діагностика при віковій приглухуватості. Особливості 

реабілітації.  

37. Клінічні прояви та діагностика вестибулярних порушеннях в старості. 

Профілактика падінь. Особливості реабілітації.  

38. Фізична терапія при захворюваннях сенсорних систем у людей літнього та 

старечого віку.  

39. Вікові зміни нервової системи та психіки і формування захворювань на тлі 

інволютивних змін.  

40. Судинні захворювання головного мозку (гострі, хронічні) у пацієнтів 

літнього та старечого віку. Особливості реабілітації.  

41. Хвороба Паркінсона. Визначення, етіологія, класифікація, клінічна картина, 

діагностика, лікування, догляд, профілактика. Особливості реабілітації. 

42. Розлади психіки (психози, хвороба Альцгаймера) у пацієнтів літнього та 

старечого віку. Особливості перебігу, догляду та реабілітації.  

43. Порушення сну. Причини. Особливості реабілітації.  

44. Депресії в літньому та старечому віці. Особливості реабілітації. 

45. Морфофункціональні зміни сполучної тканини при старінні. 

46. Вікові особливості швидкості, точності виконання рухів. Рухова активність 

у літньому та старечому віці. 

47. Гімнастика для суглобів для літнього та старечого віку. 

48. Особливості фізичної терапії у хворих літнього та старечого віку при 

остеохондрозі шийного, грудного та поперекового відділів хребта. 

49. Особливості фізичної терапії при захворюваннях опорно-рухового апарату у 

людей літнього та старечого віку. 

50. Морфофункціональні зміни стравоходу, шлунка, кишечника, підшлункової 

залози, печінки та жовчовивідних шляхів при старінні. 

51. Хвороби шлунка у літньому та старечому віці (гастрит, виразкова хвороба). 

Особливості реабілітації. 

52. Закрепи в літньому та старечому віці. Особливості реабілітації.  

53. Фізична терапія хвороб підшлункової залози у осіб літнього та старечого 

віку.  

54. Фізична терапія при захворюванні на цукровий діабет 2-го типу у осіб 

літнього та старечого віку.  

55. Вікові особливості нирок і сечових шляхів та формування захворювань на 

тлі інволютивних змін.  
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56. Особливості перебігу старечого хронічного пієлонефриту. Особливості 

реабілітації.  

57. Гломерулонефрит у літньому та старечому віці, діабетична нефропатія. 

Особливості реабілітації.  

58. Уявлення про інфекцію сечових шляхів у літньому та старечому віці. 

Визначення, етіологія, класифікація. Діагностика, догляд. Особливості 

реабілітації.  

59. Доброякісна гіперплазія, рак передміхурової залози в старечому віці. 

Особливості реабілітації. 

60. Нетримання та затримка сечі у осіб літнього та старечого віку. Особливості 

реабілітації. 

61. Вікові зміни ендокринної системи та формування захворювань на тлі 

інволютивних змін.  

62. Хвороби щитоподібної залози у літньому та старечому віці. Особливості 

реабілітації.  

63. Фізіологічні вікові зміни репродуктивної системи у чоловіків та жінок у 

літньому та старечому віці. 

64. Вікові зміни системи крові, виникнення захворювань на тлі інволютивних 

змін.  

 

9. Методи навчання 

1. Словесний метод. 

2. Наочний метод. 

3. Вивчення та аналіз прикладного матеріалу. 

4. Аналіз та синтез інформації. 

5. Поєднання логічного та історичного аналізу. 

6. Функціонально-структурного аналізу. 

7. Порівняння та зіставлення.                                    

 

10. Методи та форми контролю, розподіл балів, які отримують студенти, 

оцінювання 

1. Поточний контроль – відвідування занять, відповіді за темами, виконання 

самостійної та індивідуальної роботи, написання контрольної роботи за 

змістовним модулем.     

2. Підсумковий контроль – іспит. 

Контроль з навчальної діяльності студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою результати якої оцінюються за 200-бальною шкалою. 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за поточний контроль за ПЗ ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 
8 200 

24 24 24 24 24 24 24 24 
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Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку 

теоретичних та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 24; 

«4» - 19; 

«3» - 14; 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 8 балів.  

 

11. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

3. Практикум для проведення практичних занять та самостійної роботи 

студента. 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря / За 

ред.. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Л. А. Стаднюка – К.: Видавець 

Заславський О.Ю., 2015. – 530с.  

2. Ахаладзе Н.Г. Биологический возраст человека. Оценка темпа старения. 

Оценка состояния здоровья и жизнеспособности / Н.Г. Ахаладзе, Л.М. Ена. – 

LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH&Co.R.G., 

Deutschland, 2015. – 224 с. 5  

3. Вогралик В.Г. Клиническая гериатрия: В.Г. Вогралик / Сборник статей. — 

Горький: Б.и., 1976. — С. 126—139.  

4. Внутрішні хвороби. За редакцією Є.М.Нейка.-К.: Здоров’я,2004.-752  

5. Дворецкий Л.И. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у 

пожилых. / Л.И. Дворецкий, Л.Б. Лазебник — М.: Новая волна Оникс, 2000. — 

543 с. 

6. Дисевецкая И.А. Основы физиологии обмена веществи эндокринной системы 

в старости / И.А. Дисевецкая. – М., 2004. – 159 с.  

7. Коркушко О.В. Передчасне старіння. - Київ, 2004. – 211 с. 

8. Коркушко О.В., Чеботарьов Д.Ф. Колінковський В.Г. / Гериатрія в 

терапевтичній практиці. - Київ: Здоров'я, 1993. - 840с. 

9. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімп. л-ра, 2007.- 472 с. 17 2.  

10. Марченко О.К. Основы физической реабилитации. – К.: Олимпийская 

литература, 2012. – 528 с.  

11. Павловський О.М. Биологический возраст человека / О.М. Павловський, 

2008. – 217 с.  

12. Пинчук И.Я. Общие понятия о реабилитации пожилых людей / И.Я. 

Пинчук. – К., 2007. – 183 с.  

13. Наказ МОЗ України № 128 від 19. 03. 2007 р. «Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». 

Середюк Н. М. Госпітальна терапія.- Київ, 2003 р.  
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14. Старение и двигательная активность / Под ред. С. Джесси Джоунс, Дебры 

Дж. Роуз – К.: Олимпийская литература, 2012. – 440с. 29. Чайковская В.В. 

Геронтология и гериатрия: учебник для студентов, врачей и социальных 

работников / В.В. Чайковская; под ред. А.А. Аканова. – Алматы, 2013. – 424 с. 

15. Фещенко Ю. І. Хронічні обструктивні захворювання легень: проблемні 

питання // Нова медицина - 2005.- №1 - С. 18 - 20. 

16. Чайковская В.В. Здоровье людей пожилого возраста: учебное пособие / В.В. 

Чайковская, Л.В. Егорова. – Алматы, 2013. – 248 с.  

17. Чеботарев Д.Ф., Коркушко О.В. Гериатрия в клинической практике. Киев, 

2001. – 355 с.  

18. Чоботарев Д.Ф. Гериатрия в клинике внутренних болезней: учеб. пособие./ 

Д.Ф. Чоботарев.- К.: Здоров’я, 1977. — 304 с.  

 

Допоміжна:  
1. Агафонова О. Особливості фізичної реабілітації при хворобі Паркінсона / О. 

Агафонова, О. Білянський // Спортивна наука України. – 2014. - №3 (61). – С. 7-

11. 

2. Амосов Н. М. Эксперимент по преодолению старости / Н. М. Амосов // М.: 

АСТ; Донецк: Сталкер. – 2003. – 130с. 

3. Амосова К.М. Кардіологія (в 2-х томах). Київ, Здоров”я, 2002. 

4. Артемьев Д. В. Современный подход к лечению начальных стадий болезни 

Паркинсона / Д. В. Артемьев // Журнал неврологии и психиатрии. –2005. –№1 

1. – С. 55 

5. Асташенко О. «Упражнения для внутренних органов при различных 

заболеваниях», Вектор, 2009 г.  

6. Атеросклероз у практиці лікаря – профпатолога: навч. посібн. / І.О. 

Парпалей, О.П. Яворовський, О.О. Карлова, С.П. Луговський. – К.: ВД 

«Авіцена», 2016. – 152 с. 

7. Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск 

развития заболеваний / Р. М. Баевский, А. И. Берсенева. – Москва : Медицина, 

1997. - 25 с. 

8. Беркибоев С.Ф. Гипертоническая болезнь у пожилых. – Киев, 2006. – 293 с.  

9. Боднар П.М., Приступюк О.М.,Щербак О.В. та ін. Ендокринологія. К.: 

Здоров”я, 2002. – 512 с. 

10. Браверман Л.И. Болезни щитовидной железы / Л.И. Браверман .Пер. с англ. 

В.И. Кандрора и др. — М.: Медицина, 2000. — С. 117—140, 173—194.  

11. Волкок В. В. Система збереження та зміцнення здоров'я нації / В. В. Волкок, 

В. П. Корнійчук, Л. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. – Київ : МП Леся, 2007. – 120 с 

Н.И.Швец, А.В.Пидаев, Т.М.Бенца и др. Неотложные состояния в клинике 

внутренней медицины. Киев, 2006. – 752 стр. 

12. Ганджа Ш.М., Коваленко В.М.,Шуба Н.М. та ін. Внутрішні хвороби. К.: 

Здоров”я, 2002. – 992 с.  

13. Герцен Г.І., Остапчук М.П., Спірідон В., Форух А. Травматологія літнього 

віку. Кн..ІІ – К: Друкар, 2005. – 120 с. 
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14. Герцен Г.І., Процик А.І., Остапчук М.П., Малкові Амір. Травматологія 

літнього віку. Кн..І. – Київ: Сталь, 2003. – 170 с. 

15. Дайжерс Р. Иммунитет: как укрепить оборону / Р. Дайджерс. – Москва : 

Ридерз Дайджерс, 2014. – 320 с.  

16. Децик Ю. І. Пропедевтика внутрішніх хвороб // К.:Здоров’я, 2000 р. 

17. Дубровский В. И. Массаж при болезни Паркинсона (дрожательный 

паралич). Методика массажа / В. И. Дубровский. – Режим доступа 

http://www.infox.ru/03/body/2012/11/27/YEzda_na_vyelosipyed.phtml  

18. Єфіменко П.Б. Техніка та методика масажу: [навчальний посібникдля 

студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту]./ П.Б. 

Єфіменко. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 296 с. 

19. Климова В. Человек и его здоровье / В. Климова. – М., 2011. – 226 с. 12.  

20. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб. / Тетяна 

Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 86 с.  

21. Лазарева Е.Б. Физическая реабилитация при хирургическом лечении 

вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов. – Киев: Издательско-

полиграфический центр «Экспресс», 2012. – 327 с. 16.  

22. Лімб М. Биология старения / М. Лемб. – М., 2006. – 307 с. 

23. Корнюхина Е. Ю. Методы медицинской реабилитации болезни Паркинсона 

/ Е. Ю. Корнюхина // Физиотерапия, бальнеотерапія и реабилитация. – 2013 – № 

3. – С. 21-24.  

24. Коритко З. І. Роль біологічної регенерації у адаптаційних процесах / 

Коритко З. І. // Адаптационные стратегии живых систем : тез. докл. науч.-практ. 

конф. – Київ, 2012. – С. 57.  

25. Коритко З. І. Фізіологія кровообігу. Фізіологія серцевої діяльності. 

Фізіологія кровоносних судин : лекція / Коритко З. І. - Львів, 2020. - 13 с.  

26. Коритко З. І. Фізіологічна характеристика втоми та відновлення. Засоби 

відновлення : лекція / Коритко З. І. - Львів, 2020. - 11 с.  

27. Коритко З. І. Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя хворих при 

ревматоїдному артриті / З. І. Коритко, Р. М. Поник, О. В. Купріненко // 

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2019. – № 4. – С. 45–52.  

28. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура 

при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 

163 с.  

29. Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. 

Романова, О.П. Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.  

30. Лікувальна фізична культура : анот. бібліогр. покажч. / уклад. Ірина 

Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 33 с.  

31. Марченко О. К. Фізична реабілітація з травмами і захворюваннями нервової 

системи / О. К. Марченко. – К. : Олімпійська література, 2006. – 196 с.  

32. Медична реабілітація. Підручник. Під. Ред.. Сокрута В.М. Яблучанського 

М.І. 2015 р.  

33. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії ("Нормальна 

анатомія" та "Нормальна фізіологія") : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, 

http://www.infox.ru/03/body/2012/11/27/YEzda_na_vyelosipyed.phtml
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Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : 

ЛДУФК, 2019. – 146 с. 

34. Музика Ф. Рухова активність осіб похилого віку України та Польщі / Федір 
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