
Опис навчальної дисципліни 

 

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:  

к.пед.н., доц. Грибок Н.М. 

Результати навчання:  

– застосовувати сучасні знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та 

вміти  аналізувати медичні, соціальні і особистісні проблеми пацієнта/клієнта у 

контексті Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я; 

– вміти аналізувати і трактувати  інформацію з історії хвороби пацієнта та від інших 

фахівців, залучених до реабілітації; 

– демонструвати уміння збирати анамнез, визначати функціональний стан осіб різного 

віку та нозологічних груп із складною прогресуючою патологією органів і систем; 

– застосовувати методи обстеження для визначення та вимірювання змін на рівні 

структури та тіла, діяльності та участі, трактувати отриману інформацію, 

демонструючи доказове прийняття рішень; 

– демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом для визначення його потреб 

щодо рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії; 

– прогнозувати результати фізичної терапії, встановити цілі терапевтичного втручання; 

– вміти самостійно розробити індивідуальну програму фізичної терапії; 

– вміти реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії, адаптовуючи практичну  

діяльність до змінних умов; 

– демонструвати здатність до пацієнтоцентричної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною, членами мультидисциплінарної команди; 

– демонструвати уміння оцінювати результати виконання програми фізичної терапії і, за 

необхідності, коректувати хід її виконання на основі аналізу запланованих та 

досягнутих результатів; 

– постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта; 

– демонструвати позитивне ставлення до власної професії і готовність бути 

відповідальним за наслідки професійної діяльності перед суспільством; 

– демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність у сфері фізичної 

терапії та планувати свій професійний розвиток; 

–  критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про 

практики фізичної терапії, формулювати висновки та рекомендації щодо їх 

впровадження у професійну діяльність; 

– визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи; 

– презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та 

наукових публікацій державною та іноземною мовами; 

– дотримуватись основних юридичних вимог та Етичного Кодексу фізичного терапевта 

у своїй фаховій діяльності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  



Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Фізична терапія в геронтології та 

геріатрії» є знання з «Анатомії людини», «Фізіології людини», «Вступу у фізичну терапію, 

ерготерапію», «Основ фізичної терапії, ерготерапії», здобуті студентом під час підготовки 

до фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Фізична 

терапія, ерготерапія» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю. 

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. 

Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

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.  


