
Опис навчальної дисципліни 

 

2.4. Фізична терапія в геронтології та геріатрії. 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 30, 

практичні – 30. 

Лектори:  

д.мед.н., проф. Стеценко Г.С. 

Результати навчання:  

– демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та уміння 

аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта: 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); демонструвати знання основ фізичної терапії осіб зрілого та літнього віку; розуміти 

етіологію, патогенез та саногенез при складній прогресуючій та мультисистемній патології у 

контексті практичної діяльності у фізичній терапії в геронтології та геріатрії; вміти аналізувати 

та враховувати вплив соціальних та особистісних чинників на рухову активність 

пацієнта/клієнта; 
– демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати інформацію, отриману від лікаря, з 

історії хвороби та від інших фізичних терапевтів і фахівців, залучених до реабілітації;  

– демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ клієнтів зрілого та літнього віку, 

при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях; 
– демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, обговорювати та застосовувати 

результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності: 

формулювати пошуковий запит; коректувати свою практичну діяльність згідно практики, 

заснованої на науково-доказових даних; 

– демонструвати уміння визначати функціональний стан осіб зрілого та літнього віку; 
– проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, активності та участі: 

збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, загальний стан пацієнта (стан свідомості, 

конституція) та зовнішній вигляд; визначати особливості рухової активності пацієнта до травми 

чи захворювання; визначати особливості виникнення та динаміки симптомів; виявляти зв’язок 

між особливостями рухової активності пацієнта/клієнта  та скаргами і симптомами; 

– демонструвати уміння визначати рівень психомоторного та фізичного розвитку людини; 
– демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів/клієнтів при складній прогресуючій і 

мультисистемній патології,, використовуючи відповідний інструментарій: пояснювати 

пацієнту/клієнту суть обстеження та попереджати про можливі реакції; безпечно та ефективно 

використовувати методи, обладнання й інструменти для визначення та вимірювання змін на 

рівні структури і тіла діяльності та участі; застосовувати тести та модифіковані шкали; 

аналізувати результати; виявляти основні симптоми, синдроми та порушення; 
– демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, проводити опитування 

пацієнта/клієнта для визначення його потреб та очікувань щодо очікуваних результатів фізичної 

терапії; 
– демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів  різних 

нозологічних груп при складній прогресуючій і 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 з особами похилого та старечого віку; 



– демонструвати уміння встановлювати цілі втручання: визначати наявні ресурси, формулювати 

цілі для реалізації потреб пацієнта/клієнта, узгоджувати цілі фізичної терапії з цілями 

лікувального процесу; визначати пріоритетні цілі втручання; 

– 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; 
– 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; пояснювати та демонструвати виконання 

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

коректувати та перефразовувати інструкції; навчати пацієнта/клієнта самоконтролю, принципів 

безпечної самостійної діяльності чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами; 
– демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану 

пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм фізичної терапії: підбирати, 

безпечно та ефективно використовувати обладнання для контролю основних життєвих 

показників пацієнта, методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі; визначати терапевтичний вплив 

реабілітаційних заходів; визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження; 

інформувати пацієнта/клієнта про результати втручання; 
– 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; оцінювати 

ефективність самостійної діяльності пацієнта/ клієнта; спільно з пацієнтом/клієнтом приймати 

рішення про тимчасове припинення або завершення втручання; 
– 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 протипоказання щодо кожної дії; виявляти готовність, у разі невизначеності, 

звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони 

здоров’я; 

– демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність: ідентифікувати межі власної 

професійної діяльності, бути відповідальним за власні професійні рішення та дії, ідентифікувати 

ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони здоров’я, приймати найкращі можливі рішення, 

виходячи з принципу науково доказової діяльності, бути готовим у разі невизначеності 

звертатися по допомогу до іншого фахівця, бути відповідальним за наслідки професійної 

діяльності; 
– демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та групами 

співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю,  

психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді: 

демонструвати професійне та зрозуміле спілкування з пацієнтом/ клієнтом, опікунами, членами 

сім’ї, близькими та усіма учасниками реабілітаційного процесу; вибрати відповідні методи 

спілкування враховуючи особливості стану конкретного пацієнта/клієнта; демонструвати 

навички усного та письмового спілкування іноземною мовою (мовами) у професійному 

середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом; дотримуватися етики 

ділового спілкування; складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою (мовами); 



– демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і 

невеликих груп; 
– демонструвати професійний розвиток та планувати його: демонструвати вміння оцінювати себе 

критично, вміння представити і оцінити власний досвід, демонструвати поглиблення базових 

знань з допомогою самоосвіти, розробляти та удосконалювати план безперервного професійного 

розвитку, вдосконалювати знання і досвід в процесі вивчення досвіду колег; 

– дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди 

пацієнта/клієнта: дотримуватись законодавчиих актів, що стосуються фахівців сфери охорони 

здоров’я України; дотримуватись меж загальної сфери професійної діяльності; дотримуватися 

Етичного Кодексу фізичного терапевта; діяти згідно власних професійних рішень; вести записи 

результатів фізичної терапії; використовувати лише ті абревіатури і термінологію, яка є 

прийнятною для даної установи; виявляти повагу до пацієнта/ клієнта; проявляти емпатію; 

дотримуватися медичного права; розуміти необхідність отримання згоди як з боку 

пацієнта/клієнта, так і з боку надавача послуг; розуміти принципи отримання згоди, у випадках, 

коли пацієнт/клієнт є недостатньо компетентним, або не спроможний дати згоду; повідомляти 

пацієнту/клієнту інформацію про кожну процедуру, що виконується; отримувати і записувати 

згоду пацієнта/клієнта на проведення кожної процедури; сприймати та  поважати потребу 

пацієнта/клієнта у спілкуванні, його культурні відмінності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Фізична терапія в геронтології та 

геріатрії» є знання, уміння та навички, набуті під час вивчення фахових дисциплін на 

першому бакалаврському рівні вищої освіти. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні закономірності старіння організму. Основні аспекти життєдіяльності осiб 

похилого і старечого віку. Соціальні й психологічні аспекти реабілітації осiб похилого і 

старечого віку. Спосіб життя та його значення для процесів старіння. Рухова активність в 

похилому і старечому віці. Харчування в похилому і старечому віці. Загартування та 

розпорядок дня в похилому і старечому віці. Фармакотерапія осiб похилого і старечого 

віку. Особливості відновлювального лікування осiб похилого і старечого віку. Лікувальна 

фізична культура та масаж в геріатрії. Нетрадиційні методи реабілітації осіб похилого і 

старечого віку. Ревіталізація організму людини похилого і старечого віку. Рекреація в 

геронтології та геріатрії. Профілактика старіння, продовження життя та біоактивація. 

Основні принципи біоактивації та геропрофілактики. Базові лікувально-оздоровчі техніки 

осіб похилого і старечого віку. Спеціальні лікувально-оздоровчі техніки осіб похилого і 

старечого віку. 

Рекомендована література:  

1. Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку М.І. 
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Франка, 2015. – 124 с. 

2. Тарасюк В. С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині : 

підручник / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – К. : Медицина, 2013. – 647 с.  

3. Стан здоров'я та медичне обслуговування літніх людей. Досвід, проблеми та 

перспективи надання медико-соціальної допомоги літнім людям за кордоном і на Україні 

// Главный врач. – 2008. - № 7. – С. 78 – 9. 

4. Щербина Е.А. Психические заболевания пожилого возраста / Щербина Е.А. - К.: 

Здоров'я, 2003. – 67с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, письмова самостійна робота, 

співбесіда з лектором. 



– підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії.  


