
 

 



 



1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 

Курс 5  

Семестр 9  

Кількість модулів 4 

Обсяг кредитів 120  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 40  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – дати необхідні знання про особливості перебігу 

захворювань, сформувати навички оцінки стану здоров’я та здійснення фізичної 

терапії у осіб літнього віку. 

Завдання дисципліни: 

1. (ЗК-1 ) Сформувати здатність виявляти, формулювати і вирішувати 

професійні проблеми, генерувати нові ідеї для вирішення клінічних, наукових та 

освітніх завдань, застосовати у практичній діяльності базові знання, клінічне та 

рефлективне мислення. 

2. (ЗК-3) Сформувати здатність ефективно працювати автономно та у 

складі команди, проявляти наполегливість та відповідальність щодо поставлених 

завдань і обов'язків. 

3. (ЗК-6) Сформувати здатність обирати методи діяльності з позиції їх 

релевантності, валідності, надійності та планувати технології їх реалізації. 

4. (СК-2) Сформувати здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ 

клієнта, перебіг захворювання, принципи та характер лікування. 

5. (СК-3) Сформувати здатність проводити оперативний та поточний 

контроль стану пацієнта/клієнта, обстежувати та визначати функціональний стан, 

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

нозологічних та професійних груп відповідними засобами та методами. 



6. (СК-4) Сформувати здатність проводити фізичну терапію осіб різного 

віку, нозологічних та професійних груп при складних прогресуючих та 

мультисистемних порушеннях. 

7. (СК-5) Сформувати здатність визначати оптимальний рівень та  

пристосовувати терапевтичні навантаження до фізичного стану пацієнта/клієнта, 

контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для 

забезпечення їх відповідності функціональним потребам і результатам 

обстеження. 

8. (СК-6) Сформувати здатність прогнозувати результати фізичної 

терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму 

фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які 

стосуються фізичної терапії. 

9. Висвітлити роль фізичної терапії у відновленні та підтримці здоров’я 

осіб літнього віку, викласти особливості здійснення фізичної терапії у осіб 

літнього віку при різних клінічно значимих хворобах.  

 

3. Результати навчання за дисципліною 

1. (ПР-2) Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ 

клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями. 

2. (ПР-3) Демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, 

обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, 

науковій, освітній та адміністративній діяльності. 

3. (ПР-4) Демонструвати уміння виконувати обстеження 

пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп, використовуючи відповідний 

інструментарій. 

4. (ПР-5) Демонструвати уміння формулювати цілі, складати, 

обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти 

індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії. 

5. (ПР-6) Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми 

фізичної терапії відповідно до фізичного стану пацієнта/клієнта, результатів 

обстеження, наявних ресурсів і оточення. 

6. (ПР-7) Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та 

оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання 

програм фізичної терапії. 

7. (ПР-8) Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми 

фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів. 

8. (ПР-10) Демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання 

клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 



9. (ПР-11) Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної 

терапії пацієнтів/клієнтів  різних нозологічних груп та при складній прогресуючій 

та мультисистемній патології. 

10. (ПР-12) Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця 

та пацієнта/клієнта. 

11. (ПР-13) Демонструвати уміння проводити самостійну практичну 

діяльність за фахом. 

12. Знати про роль фізичної терапії у відновленні та підтримці здоров’я 

осіб літнього віку. Знати та адекватно використовувати засоби і методи фізичної 

терапії при різних хворобах та станах у осіб похилого віку, а також для 

збереження здоров’я, передчасного старіння людини. 

13. Вміти проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань 

профілактики, пропаганди здорового способу життя, занять фізичною культурою і 

спортом, спрямованих на подовження життя та упередження передчасного 

старіння. 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Фізична терапія в геріатрії: загальні питання 

Тема 1. Роль та загальні особливості фізичної 

терапії у осіб літнього віку 

4 2     2 

Тема 2. Оцінка стану здоров’я осіб літнього 

віку. Діагностичне та реабілітаційне 

обстеження геріатричних хворих 

4 2     2 

Тема 3. Фізична (рухова) активність у осіб 

літнього віку як основа фізичної терапії  

6   2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 16 4  2   8 

Змістовий модуль 2. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях 

органів кровообігу та дихання 

Тема 4. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

4 2     2 
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органів кровообігу у осіб літнього віку  

Тема 5. Фізична терапія при ішемічній хворобі 

серця у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 6. Фізична терапія при артеріальній 

гіпертензії у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 7. Фізична терапія при хронічній серцевій 

недостатності у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 8. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

органів дихання у осіб літнього віку 

4 2     2 

Тема 9. Фізична терапія при необструктивних і 

обструктивних захворюваннях легень (бронхіт, 

хронічне обструктивне захворювання легень, 

бронхіальна астма) у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 10. Фізична терапія при пневмонії у осіб 

літнього віку  

4   2   2 

Тема 11. Фізична терапія при легеневій 

недостатності у осіб літнього віку 

4   2   2 

Модульний контроль 2       

Разом 34 4  12   16 

Змістовий модуль 3. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях 

опорно-рухового апарату та органів травлення  

Тема 12. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

опорно-рухового апарату у осіб літнього віку 

4 2     2 

Тема 13. Фізична терапія при остеоартрозі у 

осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 14. Фізична терапія при остеохондрозі та 

остеопорозі у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 15. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

органів травлення у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 16. Фізична терапія при захворюваннях 

шлунку та кишок у осіб літнього віку 

4   2   2 

Тема 17. Фізична терапія при захворюваннях 4   2   2 
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жовчовивідних шляхів та печінки у осіб 

літнього віку 

Модульний контроль 2       

Разом 26 2  10   12 

Змістовий модуль 4. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях 

різних органів і систем 

Тема 18. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

периферійної та центральної нервової системи, 

хвороби Паркінсона та Альцгеймера у осіб 

літнього віку 

4   2   2 

Тема 19. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

ендокринної системи та обміну речовин у осіб 

літнього віку. 

4   2   2 

Тема 20. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

сечовидільної системи та статевих органів у 

осіб літнього віку. 

4   2   2 

Модульний контроль 2       

Разом 16   6   6 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30       

Усього 120 10  30   42 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фізична терапія в геріатрії: загальні 

питання 

Лекція 1. Роль та загальні особливості фізичної терапії у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Фізична терапія як галузь охорони 

здоров’я, роль фізичної терапії відновленні та збереженні здоров’я осіб літнього 

віку, особливості застосування методів фізичної терапії у людей літнього віку.  

 



Лекція 2. Оцінка стану здоров’я осіб літнього віку. Діагностичне та 

реабілітаційне обстеження геріатричних хворих.  

Основні питання / ключові слова: Методи оцінки стану здоров’я при 

застосування фізичної терапії,  загальні особливості виконання діагностичного 

обстеження осіб літнього віку, антропомеричні, лабораторні, інструментальні 

методи дослідження осіб літнього віку.  

 

Практичне заняття 1. Фізична (рухова) активність у осіб літнього віку як 

основа фізичної терапії. 

Основні питання / ключові слова: Рухова активність як основа фізичної 

терапії. Особливості рухової активності осіб літнього віку. Діагностика стану 

рухової активності у осіб літнього віку. Особливості застосування методів рухової 

активності осіб літнього віку.  

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Михалюк Е.Л., Малахова С.Н., Черепок А.А. Общие основы физической 

реабилитации. Лечебная физическая культура в системе физической 

реабилитации. Учебно-методическое пособие. - Запорожье: ЗГМУ, 2013. - 126 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Коркушко О.В. Чеботарев Д.Ф., Калиновская Е.Г. Гериатрия в 

терапевтической практике. – К.: Здоров’я, 1993. – 840 с. 

6. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу / 

За ред. В.В. Клапчука, О.С. Полянської. – Чернівці: Прут, 2006. – 208 с. 

7. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

8. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. / под ред. акад. РАМН, 

проф. В.Н. Ярыгина, проф. А.С. Мелентьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — Т. 2. 

Введение в клиническую гериатрию. — 784 с. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Фізична терапія у осіб літнього віку при 

ураженнях органів кровообігу та дихання 

Лекція 3. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної терапії 

при захворюваннях органів кровообігу у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

органів кровообігу у осіб літнього віку; оцінка стану органів кровообігу у осіб 



літнього віку; застосування методів фізичної терапії при захворюваннях органів 

кровообігу у осіб літнього віку. 

 

Лекція 4. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної терапії 

при захворюваннях органів дихання у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

органів дихання у осіб літнього віку; оцінка стану органів дихання у осіб літнього 

віку; застосування методів фізичної терапії при захворюваннях органів дихання у 

осіб літнього віку. 

 

Практичне заняття 2. Фізична терапія при ішемічній хворобі серця у осіб 

літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу ішемічної хвороби 

серця (стенокардії, інфаркті міокарду) у осіб літнього віку; оцінка стану здоров’я 

при ішемічній хворобі серця (стенокардії, інфаркті міокарду) у осіб літнього віку; 

застосування методів фізичної терапії при ішемічній хворобі серця (стенокардії, 

інфаркті міокарду) у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Кайдишев І.П., Борзих О.А. Основи геронтології : навчальний посібник 

для студентів стоматологічних факультетів. Частина перша.  - Полтава : Копір-

Сервіс, 2011. - 162 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Рекомендации по реабилитации при заболеваниях сердца: пер. с англ. 

Амер. ассоц. по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхат. систем. – Киев: Олимп. лит., 2011. – 240 с. 

9. Лазебник Л.Б. ИБС у пожилых. – М.: Боргес, 2003. – 285 с. 



10. Коркушко О.В. Сердечно-сосудистая система и возраст (клинико-

физиологические аспекты) / О.В. Коркушко. – М.: Медицина, 1983. – 176 с. 

11. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Фізична терапія у осіб літнього віку при 

ураженнях опорно-рухового апарату та органів травлення 
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Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

опорно-рухового апарату (остеоартрозу, остеохондрозу, остепорозу) у осіб 

літнього віку; оцінка стану опорно-рухового апарату у осіб літнього віку; 

застосування методів фізичної терапії при захворюваннях опорно-рухового 

апарату у осіб літнього віку. 

 

Практичне заняття 8. Фізична терапія при остеоартрозі у осіб літнього 

віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу остеоартрозу у осіб 

літнього віку; оцінка стану здоров’я при остеоартрозі у осіб літнього віку; 

застосування методів фізичної терапії при остеоартрозі у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Кайдишев І.П., Борзих О.А. Основи геронтології : навчальний посібник 

для студентів стоматологічних факультетів. Частина перша.  - Полтава : Копір-

Сервіс, 2011. - 162 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 



6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

 

Практичне заняття 9. Фізична терапія при остеохондрозі та остеопорозі у 

осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу остеохондрозу і 

остеопорозу у осіб літнього віку; оцінка стану здоров’я при остеохондрозі та  

остеопорозі у осіб літнього віку; застосування методів фізичної терапії при 

остеохондрозі та остеопорозі у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Кайдишев І.П., Борзих О.А. Основи геронтології : навчальний посібник 

для студентів стоматологічних факультетів. Частина перша.  - Полтава : Копір-

Сервіс, 2011. - 162 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

 

Практичне заняття 10. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях органів травлення у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

органів травлення у осіб літнього віку; оцінка стану органів травлення у осіб 



літнього віку; особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях органів травлення  у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Кайдишев І.П., Борзих О.А. Основи геронтології : навчальний посібник 

для студентів стоматологічних факультетів. Частина перша.  - Полтава : Копір-

Сервіс, 2011. - 162 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

9. Лазебник Л.Б. Заболевания органов пищеварения у пожилых. – М.: 

Анахарсис, 2003. – 203 с. 

 

Практичне заняття 11. Фізична терапія при захворюваннях шлунку та 

кишок у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

шлунку (гастрит, виразкова хвороба) та кишок у осіб літнього віку; оцінка стану 

здоров’я при захворюваннях шлунку та кишок у осіб літнього віку; застосування 

методів фізичної терапії при захворюваннях шлунку та кишок у осіб літнього 

віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 



3. Кайдишев І.П., Борзих О.А. Основи геронтології : навчальний посібник 

для студентів стоматологічних факультетів. Частина перша.  - Полтава : Копір-

Сервіс, 2011. - 162 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

9. Лазебник Л.Б. Заболевания органов пищеварения у пожилых. – М.: 

Анахарсис, 2003. – 203 с. 

 

Практичне заняття 12. Фізична терапія при захворюваннях жовчовивідних 

шляхів та печінки у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

жовчовивідних шляхів(жовче-кам’яна хвороба) та печінки (гепатити) у осіб 

літнього віку; оцінка стану здоров’я при захворюваннях жовчовивідних шляхів та 

печінки у осіб літнього віку; застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях жовчовивідних шляхів (жовче-кам’яна хвороба) та печінки 

(гепатити) у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 
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Сервіс, 2011. - 162 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 



7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

9. Лазебник Л.Б. Заболевания органов пищеварения у пожилых. – М.: 

Анахарсис, 2003. – 203 с. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Фізична терапія у осіб літнього віку при 

ураженнях різних органів і систем 

Практичне заняття 13. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях периферійної та центральної нервової 

системи, хвороби Паркінсона та Альцгеймера у осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

периферійної (радикуліт, неврити окремих нервів) та центральної нервової 

(інсульти) у осіб літнього віку, хвороби Паркінсона і Альцгеймера у осіб літнього 

віку; оцінка стану здоров’я при захворюваннях периферійної та центральної 

нервової; застосування методів фізичної терапії при захворюваннях периферійної 

та центральної нервової у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 
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Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 528 c. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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



9. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи : Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 

2006. – 196 с. 

 

Практичне заняття 14. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях ендокринної системи та обміну речовин у 

осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

ендокринної системи та обміну речовин у осіб літнього віку, цукровий діабет,  

ожиріння та подагра  у осіб літнього віку; оцінка стану здоров’я при 

захворюваннях ендокринної системи та обміну речовин у осіб літнього віку; 

застосування методів фізичної терапії при захворюваннях ендокринної системи 

(цукровий діабет) та обміну речовин (ожиріння, подагра) у осіб літнього віку. 

Рекомендована література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: 

Олімп. л-ра, 2009. – 488 с. 

2. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за 

ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Кайдишев І.П., Борзих О.А. Основи геронтології. Частина перша.  - 

Полтава : [б. и.], 2011. - 164 с. 

4. Гериатрия: Учеб. пособие / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. 

Коркушко и др.; под ред. Д.Ф. Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

5. Журавлева Т.П. Основы гериатрии : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 896 с. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 
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8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

 

Практичне заняття 15. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях сечовидільної системи та статевих органів у 

осіб літнього віку. 

Основні питання / ключові слова: Особливості перебігу захворювань 

сечовидільної системи та статевих органів у осіб літнього віку, сече-кам’яна 

хвороба у осіб літнього віку, простатит та доброякісна гіперплазія передміхурової 



залози у літніх чоловіків; оцінка стану здоров’я при захворюваннях сечовидільної 

системи та статевих органів у осіб літнього віку; застосування методів фізичної 

терапії при сече-кам’яній хворобі у осіб літнього віку, при простатиті та 

доброякісній гіперплазії передміхурової залози у літніх чоловіків. 

Рекомендована література 
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая 

гериатрия / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 528 c. 

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с. 

8. Лікувальна фізична культура : Підручник / В.С. Сокольський, Н.О. 

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

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 1 1 – – 

Відвідування семінарських занять          

Відвідування практичних занять 1 1 1 1 6 1 4 1 4 

Робота на семінарському занятті          

Робота на практичному занятті 10 1 10 6 60 5 50 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі          
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допуск, виконання, захист) 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ          

Разом  43  98  85  64 

Максимальна кількість балів : 290 

Розрахунок коефіцієнта : 290 / 100 = 2,98 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 

контроль 
Бали 

Змістовий модуль 1. Фізична терапія в геріатрії: загальні питанняї (8 год.) 

1. Роль та загальні особливості фізичної терапії у людей 

літнього віку. 2. Оцінка стану здоров’я людей літнього 

віку. Діагностичне та реабілітаційне обстеження 

геріатричних хворих. 3. Фізична (рухова) активність у 

людей літнього віку як основа фізичної терапії. 

Поточний 

5 

Змістовий модуль 2. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях 

органів кровообігу та дихання (16 год.) 

4. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях органів кровообігу у 

осіб літнього віку. 5. Фізична терапія при ішемічній 

хворобі серця у осіб літнього віку. 6. Фізична терапія при 

артеріальній гіпертензії у осіб літнього віку. 7. Фізична 

терапія при хронічній серцевій недостатності у осіб 

літнього віку. 8. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях органів 

дихання у осіб літнього віку. 9. Фізична терапія при 

необструктивних і обструктивних захворюваннях легень 

(бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень, 

бронхіальна астма) у осіб літнього віку. 10. Фізична 

терапія при пневмонії у осіб літнього віку. 11. Фізична 

терапія при легеневій недостатності у осіб літнього віку. 

Поточний 

5 



Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 

контроль 
Бали 

Змістовий модуль 3.  Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях 

опорно-рухового апарату та органів травлення (12 год.) 

12. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях опорно-рухового 

апарату у осіб літнього віку. 13. Фізична терапія при 

остеоартрозі у осіб літнього віку. 14. Фізична терапія при 

остеохондрозі та остеопорозі у осіб літнього віку. 15. 

Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної 

терапії при захворюваннях органів травлення у осіб 

літнього віку. 16. Фізична терапія при хворобах шлунку 

та кишок у осіб літнього віку. 17. Фізична терапія при 

захворюваннях жовчовивідних шляхів та печінки у осіб 

літнього віку. 

Поточний 5 

Змістовий модуль 4.  Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях 

різних органів і систем (6 год.) 

18. Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях периферійної та 

центральної нервової системи, хвороби Паркінсона та 

Альцгеймера у осіб літнього віку. 19. Особливості 

перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної терапії при 

захворюваннях ендокринної системи та обміну речовин у 

осіб літнього віку. 20. Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях 

сечовидільної системи та статевих органів у осіб літнього 

віку. 

Поточний 5 

Всього: 42 годин  20 

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

✓ своєчасність виконання навчальних завдань; 

✓ повний обсяг їх виконання; 

✓ якість виконання навчальних завдань; 

✓ самостійність виконання; 

✓ творчий підхід у виконанні завдань; 

✓ ініціативність у навчальній діяльності. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — модульне письмове тестування. 

 



Критерії оцінювання модульного письмове тестування: 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 

помилок (вищий рівень) 

24 - 25 

Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 

помилок  (вище середнього рівень) 

21 - 23 

Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 

помилок (середній рівень) 

18 – 20 

Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 

помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

13 – 17 

Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 

10 -13 

Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 

рівень) 

6 – 9 

Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

1-5 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — екзамен.  

Умови допуску — 35 і більше балів. 

Критерії оцінювання екзамену: 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 

помилок (вищий рівень) 

36 – 40 

Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 

помилок  (вище середнього рівень) 

31 – 35  

Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 

помилок (середній рівень) 

21 – 30  

Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 

помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

16-20 

Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 

11-15 

Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 

6-10 



Оцінка Кількість балів 
рівень) 

Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

1-5 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань до екзамену 

1. Визначте роль фізичної терапії відновленні та збереженні здоров’я 

осіб літнього віку. 

2. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії у людей 

літнього віку.  

3. Охарактеризуйте методи оцінки стану здоров’я застосовуються при 

фізичної терапії у осіб літнього віку. 

4. Охарактеризуйте загальні особливості діагностичного обстеження 

осіб літнього віку. 

5. Визначте роль рухової активності як основи фізичної терапії у осіб 

літнього віку.  

6. Охарактеризуйте особливості рухової активності осіб літнього віку. 

Глобальні рекомендації ВООЗ по фізичній активності для збереження здоров’я у 

осіб літнього віку. 

7. Визначте роль та розкрийте діагностику стану рухової активності у 

осіб літнього віку.  

8. Розкрийте особливості застосування методів рухової активності осіб 

літнього віку.   

9. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань органів 

кровообігу у осіб літнього віку. 

10. Надайте оцінку стану органів кровообігу у осіб літнього віку.  

11. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях органів кровообігу у осіб літнього віку. 

12. Охарактеризуйте особливості перебігу стенокардії у осіб літнього 

віку. Оцінка стану здоров’я при стенокардії у осіб літнього віку.   

13. Охарактеризуйте особливості перебігу інфаркту міокарда у осіб 

літнього віку. Оцінка стану здоров’я при інфаркті міокарду у осіб літнього віку.  

14. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

стенокардії у осіб літнього віку. 

15. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

інфаркті міокарду у осіб літнього віку. 

16. Охарактеризуйте особливості перебігу артеріальної гіпертензії у осіб 

літнього віку. оцінка стану здоров’я при артеріальної гіпертензії у осіб літнього 

віку. 

17. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

артеріальній гіпертензії у осіб літнього віку. 

18. Охарактеризуйте особливості перебігу серцевої недостатності у осіб 

літнього віку. оцінка стану здоров’я при серцевій недостатності у осіб літнього 

віку. 



19. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

серцевій недостатності у осіб літнього віку. 

20. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань органів дихання 

(острий і хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень, 

бронхіальна астма, пневмонія) у осіб літнього віку. 

21. Надайте оцінку стану органів дихання у осіб літнього віку. 

22. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях органів дихання у осіб літнього віку. 

23. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

необструктивних захворюваннях легень (гострий бронхіт, хронічний 

необструктивній бронхіт) у осіб літнього віку. 

24. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

хронічному обструктивному захворюванні легень у осіб літнього віку. 

25. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

бронхіальній астмі у осіб літнього віку. 

26. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

пневмонії у осіб літнього віку. 

27. Охарактеризуйте особливості перебігу легеневої недостатності у осіб 

літнього віку. 

28. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

легеневій недостатності у осіб літнього віку. 

29. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань опорно-рухового 

апарату (остеоартроз, остеопороз, остеохондроз) у осіб літнього віку. 

30. Надайте оцінку стану опорно-рухового апарату у осіб літнього віку. 

31. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях опорно-рухового апарату у осіб літнього віку. 

32. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

остеоартрозі у осіб літнього віку. 

33. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

остеопорозі у осіб літнього віку. 

34. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

остеохондрозі у осіб літнього віку. 

35. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань органів травлення 

у осіб літнього віку. 

36. Надайте оцінку стану органів травлення у осіб літнього віку. 

37. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях органів травлення  у осіб літнього віку. 

38. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

гастриті у осіб літнього віку. 

39. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

виразковій хворобі у осіб літнього віку. 

40. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

холециститу і жовчно-кам’яній хворобі у осіб літнього віку. 

41. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях кишок у осіб літнього віку. 



42. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань периферійної 

(радикуліт, неврити окремих нервів кінцівок) і центральної нервової системи 

(інсульти) у осіб літнього віку. 

43. Надайте характеристику хвороб Паркінсона і Альцгеймера. 

44. Надайте оцінку стану здоров’я при захворюваннях периферійної та 

центральної нервової у осіб літнього віку. 

45. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях периферійної (радикуліт, неврити окремих нервів кінцівок)  у осіб 

літнього віку. 

46. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

інсультах у осіб літнього віку. 

47. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

хворобі Паркінсона. 

48. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

хворобі Альцгеймера. 

49. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань ендокринної 

системи (цукровий діабет) та обміну речовин (ожиріння, подагра) у осіб літнього 

віку. 

50. Надайте оцінку стану здоров’я при захворюваннях ендокринної 

системи та обміну речовин у осіб літнього віку. 

51. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

цукровому діабеті у осіб літнього віку. 

52. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

ожирінні у осіб літнього віку. 

53. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

подагрі у осіб літнього віку. 

54. Охарактеризуйте особливості перебігу захворювань сечовидільної 

системи у осіб літнього віку та статевих органів у літніх чоловіків. 

55. Надайте оцінку стану здоров’я при захворюваннях сечовидільної 

системи у осіб літнього віку та статевих органів у літніх чоловіків. 

56. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

сече-кам’яній хворобі у осіб літнього віку. 

57. Розкрийте особливості застосування методів фізичної терапії при 

простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози у літніх чоловіків. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 

помилок (вищий рівень) 

90-100 

Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 

помилок  (вище середнього рівень) 

82-89 

Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 

75-81 



Оцінка Кількість балів 
помилок (середній рівень) 

Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 

помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

69-74 

Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 

60-68 

Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 

рівень) 

35-59 

Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

1-34 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Разом 120 год.:  лекції - 10 год., практ. заняття - 30 год., самостійна робота - 42 год., модульн. контроль - 8 год., екзамен - 2 год. 

Модулі ЗМ 1. Фізична терапія в геріатрії : загальні питання  

 (43 бали) 

Лекції 1 2 

Теми 

лекцій 

Роль та загальні особливості фізичної терапії у осіб 

літнього віку 

Оцінка стану здоров’я осіб літнього віку. Діагностичне та 

реабілітаційне обстеження геріатричних хворих 

Лекції, відвід. 

(бали) 
1 1 

Практичні 

заняття 
1 

Теми 

практичних 

занять 

Фізична (рухова) активність у осіб літнього віку як основа фізичної терапії 

Робота на практ. 

зан.+відвід. 

(бали) 

10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
5 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота №1 (25 б.) 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Модулі ЗМ 2. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях органів кровообігу та дихання 

(98 бали) 

Лекції 3 

Теми 

лекцій 

Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях органів кровообігу у осіб літнього віку 

Лекції, відвід. 

(бали) 
1 

Практичні 

заняття 
2 3 4 

Теми 

практичних 

занять 

Фізична терапія при ішемічній хворобі 

серця у осіб літнього віку 

Фізична терапія при артеріальній 

гіпертензії у осіб літнього віку 

Фізична терапія при хронічній серцевій 

недостатності у осіб літнього віку 

Робота на практ. 

зан. + відвід. 

(бали) 

10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
 

Види пот. контр. 

(бали) 
 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модулі ЗМ 2. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях органів кровообігу та дихання (продовження) 

(98 бали) 

Лекції 4 

Теми 

лекцій 

Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях органів дихання у осіб літнього віку 

Лекції, відвід. 

(бали) 
1 

Практичні 

заняття 
5 6 7 

Теми 

практичних 

занять 

Фізична терапія при необструктивних і 

обструктивних захворюваннях легень (бронхіт, 

хронічне обструктивне захворювання легень, 

бронхіальна астма) у осіб літнього віку 

Фізична терапія при пневмонії у осіб 

літнього віку 

Фізична терапія при легеневій 

недостатності у осіб літнього віку 

Робота на 

практ. зан. + 

відвід. (бали) 

10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
5 

Види пот. 

контр. (бали) 
Мод. контр. робота №2 (25 б.) 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модулі ЗМ 3. Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях опорно-рухового апарату та органів травлення 

(85 бали) 

Лекції 
5 

Теми 

лекцій 
Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та фізичної терапії при захворюваннях опорно-рухового апарату у осіб літнього віку 

Лекції, відвід. 

(бали) 
1 

Практичні 

заняття 
8 9 10 11 12 

Теми 

практичних 

занять 

Фізична терапія 

при остеоартрозі у 

осіб літнього віку 

Фізична терапія при 

остеохондрозі та 

остеопорозі у осіб 

літнього віку 

Особливості перебігу, оцінки 

стану здоров’я та фізичної 

терапії при захворюваннях 

органів травлення у осіб 

літнього віку 

Фізична терапія при 

захворюваннях 

шлунку та кишок у 

осіб літнього віку 

Фізична терапія при 

захворюваннях 

жовчовивідних шляхів 

та печінки у осіб 

літнього віку 

Робота на 

практ. 

зан.+відвід. 

(бали) 

10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
5 

Види пот. 

контр. (бали) 
Мод. контр. робота №4 (25 б.) 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модулі ЗМ 4.  Фізична терапія у осіб літнього віку при ураженнях різних органів і систем 

(64 бали) 

Практичні 

заняття 
13 14 15 

Теми 

практичних 

занять 

Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при 

захворюваннях периферійної та 

центральної нервової системи, 

хвороби Паркінсона та Альцгеймера у 

осіб літнього віку 

Особливості перебігу, оцінки стану 

здоров’я та фізичної терапії при 

захворюваннях ендокринної системи 

та обміну речовин у осіб літнього 

віку 

Особливості перебігу, оцінки стану здоров’я та 

фізичної терапії при захворюваннях 

сечовидільної системи та статевих органів у осіб 

літнього віку. 

Робота на 

практ. 

зан.+відвід. 

(бали) 

10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
5 

Види пот. 

контр. (бали) 
Мод. контр. робота №4 (25 б.) 

Підсум. 

контроль 
Екзамен – 2 год. 
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