
Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

 

1.10. Сучасні проблеми геронтології 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 16. 

Лектори:  

к.пед.н., доц. Грибок Н.М. 

Результати навчання:  

– знання основних механізмів старіння, антистаріння та принципів профілактики 

передчасного старіння; 

– вікових змін різних систем організму у людей похилого та старечого віку; 

– особливостей перебігу та принципів лікування і профілактики захворювань різних 

систем організму у людей похилого та старечого віку; 

– уміння застосовувати реабілітаційні заходи у роботі з людьми похилого віку; 

– проводити гігієнічне виховання з питань здорового способу життя серед населення 

похилого та старечого віку. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– фізична реабілітація; 

– основи раціонального харчування; 

– нетрадиційні системи оздоровлення; 

– гігієна харчування окремих груп населення; 

– загальна гігієна та гігієна фізичних вправ; 

– масаж загальний та самомасаж; 

– масаж реабілітаційний; 

– інноваційні реабілітаційні технології. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні закономірності й теорії старіння організму. Основні аспекти життєдіяльності осiб 

похилого і старечого віку. Спосіб життя та його значення для процесів старіння. 

Особливості відновлювального лікування осiб похилого і старечого віку. Профілактика 

старіння, продовження життя та біоактивація. 

Рекомендована література:  

1. Лук’янченко М. І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку : навчальний 

посібник / М. І. Лук’янченко, Н. М. Грибок, І. В. Прихода. – Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2015. – 124 с. 

2. Фролькис В. В. Старение и биологические возможности организма / В. В. Фролькис. – 

М.: Наука, 1975. – 272 с. 

3. Хрисанфова Е. Н. Основы геронтологии / Е. Н. Хрисанфова. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 

254 с. 

4. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – 224 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  



– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


