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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – другий (магістерський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія 

Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 1, семестр – 1, вид підсумкового контролю – екзамен, 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна), заочна 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 1 І 150/5 60 30 – 30 – 90 – – + 

Зачна 1 І 150/5 14 8 – 6 – 136 – – + 

2. Викладачі 

Грибок Ніна Миколаївна 

E-mail: 

ilnitskaya832010@gmail.com 

Тел.: 0976213837 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – формування у майбутніх фізичних терапевтів цілісної системи 

теоретичних знань та відповідних практичних навичок у сфері фізичної терапії осіб похилого та 

старечого віку. 
Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

– основні поняття сучасної геронтології; 

– біосоціальну сутність старіння і старості; 

– анатомо-фізіологічні особливості організму осiб похилого і старечого віку; 

– своєрідність медичних, соціальних, психологічних проблем людей похилого і старечого віку; 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
mailto:ilnitskaya832010@gmail.com


– медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти реабілітації осiб похилого і старечого 

віку; 

– особливості відновлювального лікування людей похилого та старечого віку; 

– методичні підходи щодо профілактики старіння, бiоактивації та продовження життя. 

 Студент повинен вміти: 

– творчо використовувати отриманні знання з дисципліни при вирішенні професійних завдань; 

– виявляти основні проблеми людей похилого і старечого віку і, виходячи із цього, планувати 

індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи; 

– проводити гігієнічне виховання з питань здорового способу життя серед населення похилого 

та старечого віку; 

– кваліфіковано застосовувати оздоровчо-реабілітаційні заходи у роботі з людьми похилого 

віку; 

– розробляти реабілітаційні програми для осіб геронтологічної групи. 

Компетентності 

 загальні: 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, прийняття обґрунтованих рішень; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

– здатність працювати в міжнародному контексті; 

– здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

– здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

– здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

– здатність працювати в команді. 

 фахові: 

– здатність розуміти патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами 

фізичної терапії; 

– здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта; 

– здатність проводити реабілітаційне обстеження осіб різного віку, нозологічних та професійних 

груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією, документувати, аналізувати і 

трактувати отримані результати; 

– здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, 

обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії; 

– здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати 

тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів відповідно до функціональних можливостей 

пацієнта/клієнта; 

– здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії; 

– здатність проводити етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами; 

– здатність оцінювати результати фізичної терапії та документувати їх; 

– здатність впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність; 

– здатність здійснювати менеджмент у фізичній терапії, керувати роботою асистентів та 

помічників; 

– здатність діяти самостійно в умовах професійної ізоляції; 

– здатність здійснювати підприємницьку діяльність у фізичній терапії. 

Пререквізити дисципліни: є знання, уміння та навички, набуті під час вивчення фахових 

дисциплін на першому бакалаврському рівні вищої освіти. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження клінічної практики з фізичної терапії, а також під час вивчення навчальних курсів 

професійного спрямування: «Фізична терапія при травмі і політравмі», «Фізична терапія та 



ерготерапія при хірургічних захворюваннях», «Фізична терапія при травмах опорно-рухового 

апарату у спортсменів», «Фізична терапія в онкології». 

 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни. 

 

Тема 1. Загальні закономірності старіння організму. 

Точки зору на наслідки розвитку старіння. Теорії старіння. Поняття «старіння». Теорія 

зношування.  Теорія «X-енергії» (ентелехії). Математична модель старіння та старості. Теорія 

старіння у зв’язку зі змінами у складі та структурі колоїдних розчинів у клітинах. Інтоксикаційні 

теорії старіння. Теорії «дисгармонії та внутрішніх суперечок». Концепції старіння у зв’язку з 

впливом біологічних чинників і радіоактивних шкідливих речовин (законспектувати та вивчити). 

Механізми старіння. Молекулярні й клітинні механізми старіння. Нейрогуморальні механізми 

старіння. Біологічний і календарний вік. Види старіння. Вікова періодизація.  

 

Тема 2. Основні аспекти життєдіяльності осiб похилого і старечого віку. 

Анатомо-фізіологічні особливості організму осiб похилого і старечого віку. Зміни в організмі 

людини у процесі старіння. Порушення з боку нервової системи, спричинені старінням. Зміни 

чутливості до медикаментів. Зниження інтенсивності процесів обміну. Дегенеративні процеси в 

суглобах. Медико-бiологiчні проблеми осiб похилого і старечого віку. Показники захворюваності 

осіб похилого і старечого віку. Типові недуги старечого віку. Проблема остеопорозу. Остеоартроз. 

Коксартроз. Гонартроз. Деформуючий поліартрит. Головний біль. Задихання. Запори. Зниження 

апетиту. Порушення сечовиділення. Амілоїдоз внутрішніх органів. Виразки шлунку. Судинні 

захворювання органів черевної порожнини. Черевна жаба. Аневризма черевної аорти. Гострий 

панкреатит.  

 

Тема 3. Соціальні й психологічні аспекти реабілітації осiб похилого і старечого віку. 

Соціальна геронтологія. Наукові дослідження в соціальній геронтології. Завдання соціальної 

геронтології. Основні проблеми осіб похилого і старечого віку. Психологічно значущі чинники 

для людей похилого та старечого віку в умовах геріатричного стаціонару. 

 

Тема 4. Спосіб життя та його значення для процесів старіння. Рухова активність в похилому 

і старечому віці. 

Спосіб життя. Концепція способу життя.  Рухова активність. Теніс і ракетбол. Гребля і ходіння на 

лижах. Їзда на велосипеді. Плавання. Аеробіка у воді.  

Тема 5. Харчування в похилому і старечому віці. 

Раціон харчування людей похилого і старечого віку. Дієти вегетаріанського напрямку 

(лактовегетаріанські й оволактовегетаріанські) для людей похилого віку. Основні правила 

харчування для людей похилого віку. Спеціальні функціональні продукти заданого хімічного і 

мікробіологічного складу для людей похилого і старечого віку.  

 

Тема 6. Загартування та розпорядок дня в похилому і старечому віці. 

Загартування. Загартування як оздоровчий засіб. Сонячні ванни. Водні процедури. Обтирання. 

Обливання. Душ. Купання у відкритих водоймищах. Морське купання. Загартування в льодяній 

воді – зимове плавання. Повітряні ванни та свіже повітря Розпорядок дня. Елементи розпорядку 

дня. Відпочинок. Прогулянки. Повноцінний сон. Харчування. Оптимальна організація вільного 

часу. Фізична праця. 

 

Тема 7. Фармакотерапія осiб похилого і старечого віку. 

Фармакотерапія. Парадоксальні реакції у людей похилого і старечого віку. Геропротектори, як 

засоби для лікування похилих людей й профілактики старіння. Нові геріатричні препарати, вимоги 

до них. Гомеопатичні препарати. Основні принципи фармакотерапії для людей геріатричної групи.   

 



Тема 8. Особливості відновлювального лікування осiб похилого і старечого віку. 

Фізіотерапія. Правила застосування фізіотерапевтичних процедур. Медикаментозний 

електрофорез. Аерозольна інгаляційна терапія. Метод ультрафонофорезу. Імпульсний струм 

низької частоти. Електросон. Діадинамічні й синусоїдальні модульовані струми. Дарсонвалізація. 

Метод франклінізації. Електричне поле УВЧ. Магнітні поля. Лазерна терапія. Інфрачервоне 

випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання. Фітолазерофорез. Водо- й теплолікування. 

Грязелікування. Гальваногрязелікування. 

 

Тема 9.  Лікувальна фізична культура та масаж в геріатрії. 

Ранкова гігієнічна гімнастика. Оздоровча ходьба. Аеробні тренування. Структура тренувальних 

занять. Програма тренувань. Етапи тренувань. Початковий етап тренувань. Етап підвищення 

функціональних можливостей. Етап підтримки функціонального рівня. Заняття в групах і 

самостійні заняття. Застосування геропротекторних засобів у процесі оздоровчих фізичних 

тренувань. Метаболічна терапія. Методи масажу в геріатрії. Покази і протипокази до застосування 

масажу. 

 

Тема 10. Нетрадиційні методи реабілітації осіб похилого і старечого віку. 

Нетрадиційні методи реабілітації. Рефлексотерапія. Акупунктурні точки. Фітотерапія. Фітонциди. 

Гомеопатія. Гомеопатичні препарати. Натуротерапія. Біологічно активні речовини (нутріцевтики). 

Гірудотерапія. 

 

Тема 11.  Ревіталізація організму людини похилого і старечого віку. 

Морфологічні ознаки старіння. «Патологічні сигнали», що корелюють з віком. Ідея ревіталізації. 

Ідея трансплантації гемопоетичних стовбурних клітин. Біорегулююча терапія. Застосування 

пептидних препаратів. 

 

Тема 12.  Рекреація в геронтології та геріатрії. 

Психотерапія і психогігієна в процесі ревіталізації. Музикотерапія. Бібліотерапія. Психотерапія  

спогадами, старими фотографіями. Рекреація. Види рекреації. Туризм як унікальний засіб 

реабілітації й рекреації. 

 

Тема 13. Профілактика старіння, продовження життя та біоактивація. 

Загальні типи механізмів старіння і напрями його дотримання. Чотири основні загальні типи 

старіння. Загальні напрями протидії старінню. Головні шляхи і методи затримування старіння. 

Організм як надскладна система. Ознаки старіння за цим механізмом. Шляхи протидії старінню. 

Група методів омолоджування.  

 

Тема 14. Основні принципи біоактивації та геропрофілактики. Базові лікувально-оздоровчі 

техніки осіб похилого і старечого віку. 

Основні принципи біоактивації та геропрофілактики. Етапи біоактивації й й геропрофілактики. 

Спеціальні програми – курси біостимуляції й геропрофілактики. Курси-програми для людей будь-

якого віку. 

 

Тема 15. Спеціальні лікувально-оздоровчі техніки осіб похилого і старечого віку. 

Курс очищення організму. Курс нормалізації маси тіла. Курс ентеросорбції. Курс біостимуляції. 

Курс імунокорекції та біоімуностимуляції. Курс антиоксидантної терапії. Курс «лікування без 

ліків». Курс спеціальної гормональної корекції. Нормалізація харчування і спеціальні дієти в 

геропрофілактиці і біостимуляції. Принципи геропрофілактичних і біостимулюючих дієт. 

Голодування і голодні дієти як спеціальний біоактивуючий метод. Механізми і ефекти голодних 

дієт. Засоби очищення. Електроактивовані системи: очищення і біоактивація води. Метод ЕХАС. 

Біоімунокоректори. Комплексні схеми біостимуляції і геропрофілактики. Коротка характеристика 

засобів, що використовуються. Фармакологічні засоби. 



Тематика практичних занять 

1. Загальні закономірності старіння організму. 

2. Основні аспекти життєдіяльності осiб похилого і старечого віку. 

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

4. Спосіб життя та його значення для процесів старіння. Рухова активність в похилому і 

старечому віці. 

5. Харчування в похилому і старечому віці. 

6. Загартування та розпорядок дня в похилому і старечому віці. 

7. Фармакотерапія осiб похилого і старечого віку. 

8. Особливості відновлювального лікування осiб похилого і старечого віку. 

9. Лікувальна фізична культура та масаж в геріатрії. 

10. Нетрадиційні методи реабілітації осіб похилого і старечого віку. 

11. Ревіталізація організму людини похилого і старечого віку. 

12. Рекреація в геронтології та геріатрії. 

13. Профілактика старіння, продовження життя та біоактивація. 

14. Основні принципи біоактивації та геропрофілактики. Базові лікувально-оздоровчі техніки осіб 

похилого і старечого віку. 

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

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№21, №35 (згідно розкладу)) навчального 

корпусу №12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 
Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, 

екран, ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, довідники, 

інший роздатковий матеріал). 

6. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з 

викладачем. 

7.  Система оцінювання. 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного та 

письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції, письмового тестування, оцінки 

умінь студентів складати алгоритм масажної процедури, умінь застосовувати методи та прийоми 

масажу, самостійної роботи, співбесіди з лектором наприкінці семестру.  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Семестр – І Езамен 

Успішність на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 балів).  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични х навичок 

оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

5

K

n

A
Х 



n - кількість оцінок, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше п’ятьох за семестр), 
якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5 (відсутні оцінки заміняємо 0 балів), 

k=60 - максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за семестр. 

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) 

тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом оцінки 

якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність виконання 

завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими темами відповідно 

до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру. 

Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової самостійної письмової роботи, 

виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та 

правильність виконання завдань. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успішність за семестр з ваговим 

коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 0,4 і 

знаходиться за формулою: 
Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою: 

 

0,6 0,4
сум пот підс

S S S   
, 

де 
пот

S  – кількість балів за поточний контроль у І семестрі; 

підс
S

– кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

90100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 

90100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

7589 

 

 
“добре” 

 
8289 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
6074 

 

“задовільно” 

6774 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 
 

059 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 

3559 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

8. Питання до екзамену.  
1. Теорії старіння організму. 

2. Механізми старіння. 



3. Біологічний і календарний вік. Види старіння. 

4. Анатомо-фізіологічні особливості організму осiб похилого і старечого віку. 

5. Медико-бiологiчні проблеми осiб похилого і старечого віку. 

6. Характеристика соціальних проблем осіб похилого і старечого віку. 

7. Характеристика медичних проблем осіб похилого і старечого віку. 

8. Психологічні аспекти реабілітації осіб похилого і старечого віку. 

9. Спосіб життя та його значення для процесів старіння. 

10.  Рухова активність в похилому і старечому віці. 

11.  Харчування в похилому і старечому віці. 

12. Загартовування в похилому і старечому віці. 

13. Розпорядок дня осіб похилого і старечого віку. 

14. Фармакотерапія у відновному лікуванні осіб похилого і старечого віку. 

15. Геропротектори, як засоби для лікування похилих людей й профілактики старіння. 

16. Фізіотерапія у відновному лікуванні осіб похилого і старечого віку. 

17.  ЛФК у відновному лікуванні осіб похилого і старечого віку. 

18. Структура тренувальних занять з людьми похилого і старечого віку. 

19. Програма та етапи тренувальних занять з людьми похилого і старечого віку. 

20. Застосування геропротекторних засобів у процесі оздоровчих фізичних тренувань. 

21. Масаж у відновному лікуванні осіб похилого і старечого віку. 

22. Нетрадиційні методи реабілітації осіб похилого і старечого віку. 

23. Фітотерапія осіб похилого і старечого віку. 

24. Гомеопатія у відновному лікуванні осіб похилого і старечого віку. 

25. Ревіталізація організму людини. 

26. Психотерапія, психогігієна та естеторепія осіб похилого і старечого віку. 

27. Рекреація осіб похилого і старечого віку. 

28. Профілактика старіння, продовження життя і біоактивація. 

29. Загальні типи механізмів старіння. 

30. Головні шляхи і методи затримування старіння. 

31. Основні принципи біоактивації та геропрофілактики. 

32. Базові лікувально-оздоровчі техніки осіб похилого і старечого віку.  

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

34. Нормалізація харчування і спеціальні дієти в геропрофілактиці і біостимуляції. 

35. Очищення організму як напрям біоактивації і геропрофілактики. 

 

9. Політика дисципліни. Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 

 дедлайни та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, який не виконав усі передбачені 

індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google 

Forms). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
 

Основна: 

1. Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения / Анисимов В.Н. – Спб.: Наука, 2003. – 468 

с. 

2. Гериатрия: Учеб. пособие / [ Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О. Б. Коркушко 

3. и др.]; Под ред. Д.Ф.Чеботарева. - М.: Медицина, 1990. – 280 с. 

4. Донцов В.И. Фундаментальные механизмы геропрофилактики / В.И. Донцов, В.Н. Крутько, А.А. Подколзин. - М.: 

Биоинформсервис, 2002. – 460 с. 

5. Коркушко О.В. Гериатрия в терапевтической практике / О.В. Коркушко, Д.Ф. Чеботарев, В.Г. Колинковская. - 

Киев: Здоровье, 1993. – 840с. 



6. Кайдашев І.П., Борзих О.А.. Основи геронтології. Частина перша. Навчальний посібник. – Полтава, 2011. – 167с 

7. Котельников Г.П. Практическая гериатрия / Г.П. Котельников, О.Г. Яковлев. – Самара, 1995.-614с. 

8. 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. 

9. Тарасюк В. С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині : підручник / В. С. Тарасюк, Г. Б. 

Кучанська. – К. : Медицина, 2013. – 647 с.  

10. 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. 78-96. 

Допоміжна: 

11. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для мед. работников. – Москва: 

«Советский спорт», 2001. – 271с. 

12. Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація: Підручник / В. П. Мурза – К.: «Олан», 2005. – 608 с. 

13. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2009. – 486с. 

14. Нетрадиционная медицина. – Пер. с англ. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2003. – 320с. 

15. Пособие по геронтологии и гериатрии для студентов 2-3 курса мед. факультета. Ч 2.-Вопросы гериатрии / [И.В. 

Редчиц, Ю.О. Зверев, И. В. Мищенко и др. ]; Под ред. И.В. Редчица.-Полтава, 1999.-144с. 

16. Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування: Навчально-методичний посібник / 

Самосюк І.З., Парамончик В.М., Губенко В.П. та ін. – К.: Альтерпрес, 2001. – 316с. 

17. Хархарова-Алиева К.М. Оптимизация неотложной помощи при обострении бронхиальной астмы в пожилом и 

старческом возрасте / К.М. Хархарова-Алиева, М.А. Xархаров // Клин. геронтология. - 2008. - Т. 14.- № 9. -С. 115-

118. 

18. Чеботарев Д.Ф. Руководство по геронтологи / Под ред Д.Ф. Чеботарева, Н.Б. Маньковского, В.В.Фролькиса.- М.: 

«Медицина», 1978. – 503с. 

19. Щербина Е.А. Психические заболевания пожилого возраста / Щербина Е.А. - К.: Здоров'я, 2003. – 67с. 

20. Токарь А.В. Артериальная гипертензия в пожилом и старческом возрасте / А.В. Токарь, Л.М. Ена. - К.: Здоров'я, 

2005. – 46с. 

 

Інформаційні (електронні) ресурси: 

http://geront.kiev.ua/ 

http://gerontology.esrae.ru/ 

http://www.gerontology.bessmertie.ru/ 

http://www.gerontology.ru/ 

http://www.gerontolog.info/ 
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