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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії» 

Курс  1 

Спеціальність (спеціалізація) 227 -  Фізична терапія, ерготерапія 

Форма проведення: Очна 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 3 відкриті відповіді: 

2 теоретичні питання – 30 балів; 

1 практичне питання – 10 балів. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних знань в 

заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

успішне виконання всіх практичних завдань; відсутність 

помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, 

систематичних знань в заданому обсязі, передбаченому 

навчальною програмою; здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до 

самостійного інтерпретування одержаних знань; наявність 

незначної кількісті (1-2) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

21 – 30  

Задовільно 16-20 



Оцінка Кількість 

балів 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність значної 

кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному 

обсязі, передбачених обсягом навчальної програми, але є 

достатніми і  задовольняють мінімальні вимоги майбутньої 

фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, фрагментарні і 

відповідають початковим уявленням про предмет вивчення; 

невміння виконувати теоретичні практичні завдання; наявні 

мінімальні знання дозволяють повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс 

дисципліни.  

1-5 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВІДКРИТИХ ПИТАНЬ 

Теоретичні питання 

1. Назвіть основні напрямки та завдання розвитку сучасної геронтології? 

Що таке Мадридський міжнародний план дії щодо старіння? 

2. Охарактеризуйте поняття «старість» та «старіння». Які є види 

старіння? Охарактеризуйте загальні механізми старіння. Що таке «передчасне 

старіння»? 

3. Назвіть основні теорії старіння. Опишіть суть найбільш відомих 

теорій старіння.  

4. Що таке біологічний вік людини? Яка суть закону Гомперца-

Мейкема? 

5. Дайте коротку характеристику методам  визначення біологічного 

віку? 

6. Що таке антиейджінг? Назвіть етапи формування науки антистаріння? 

7. Наведіть головні сучасні напрямки відновлення людського організму 

та профілактики старіння? 

8. Дайте визначення геріатрії? Опишіть головні соціально-демографічні 

особливості старіння населення в Україні. Охарактеризуйте геріатричну допомогу 

населенню в Україні. 

9. Опишіть загальні особливості перебігу захворювань у людей літнього 

віку? 

10. Опишіть особливості клінічних прояв хвороб у людей літнього віку? 

11. Охарактеризуйте множинність патології (поліморбідність) та 

поліпрагмазію у людей літнього віку? 

12. Опишіть структурні та функціональні зміни головного мозку та 

психіки спостерігаються у осіб літнього віку?  

13. Опишіть структурні та функціональні зміни ендокринної системи 

спостерігаються у осіб літнього віку? 

14. Опишіть зміни обміну речовин спостерігаються у осіб літнього віку?  

15. Опишіть структурні та функціональні зміни опорно-рухового апарату 

спостерігаються у осіб літнього віку?  

16. Опишіть структурні та функціональні зміни органів кровообігу 

спостерігаються у осіб літнього віку?  

17. Опишіть структурні та функціональні зміни органів дихання 

спостерігаються у осіб літнього віку?  

18. Опишіть структурні та функціональні зміни органів травлення 

спостерігаються у осіб літнього віку? 

19. Опишіть структурні та функціональні зміни нирок та сечовидільної 

системи спостерігаються у осіб літнього віку? 

20. Опишіть структурні та функціональні зміни органів кровотворення 

спостерігаються у осіб літнього віку? 



21. Опишіть структурні та функціональні зміни імунної системи 

спостерігаються у осіб літнього віку? 

22. Охарактеризуйте особливості патології нервової системи і психічних 

змін у осіб похилого віку. Коротко опишіть патологічну суть хвороб Паркінсона 

та Альцгеймера. 

23. Охарактеризуйте особливості патології ендокринної системи, обміну 

речовин та шкіри у осіб літнього віку. 

24. Охарактеризуйте особливості патології опорно-рухового апарату у 

осіб літнього віку. 

25. Охарактеризуйте особливості патології органів кровообігу у осіб 

літнього віку. 

26. Охарактеризуйте особливості патології органів дихання у осіб 

літнього віку. 

27. Охарактеризуйте особливості патології органів травлення у осіб 

літнього віку. 

28. Охарактеризуйте особливості патології нирок та сечовидільної 

системи у осіб літнього віку, передміхурової залози у чоловіків літнього віку. 

29. Охарактеризуйте особливості патології органів кровотворення та 

імунної системи у осіб літнього віку. 

30. Охарактеризуйте особливості патології органів відчуття (зору, слуху). 

31. Наведіть загальні особливості застосування методів фізичної терапії у 

людей літнього віку.  

32. Наведіть методи та опишіть загальні особливості діагностичного 

обстеження осіб літнього віку. 

33. Опишіть роль рухової активності як основи фізичної терапії у осіб 

літнього віку.  

34. Наведіть особливості рухової активності осіб літнього віку. Глобальні 

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

літнього віку. 

35. Особливості діагностики стану рухової активності у осіб літнього 

віку.  

36. Наведіть особливості перебігу захворювань органів кровообігу у осіб 

літнього віку. 

37. Особливості діагностики при хворобах органів кровообігу у осіб 

літнього віку. 

38. Наведіть особливості перебігу захворювань органів дихання (острий і 

хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна 

астма, пневмонія) у осіб літнього віку. 

39. Особливості діагностики при хворобах органів дихання у осіб 

літнього віку. 

40. Наведіть особливості перебігу захворювань опорно-рухового апарату 

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

41. Особливості діагностики при хворобах опорно-рухового апарату у 

осіб літнього віку. 



42. Наведіть особливості перебігу захворювань органів травлення у осіб 

літнього віку. 

43. Особливості діагностики при хворобах органів травлення у осіб 

літнього віку. 

44. Наведіть особливості перебігу захворювань периферійної (радикуліт, 

неврити окремих нервів кінцівок) і центральної нервової системи (інсульти) у осіб 

літнього віку. 

45. Надайте характеристику перебігу хвороб Паркінсона і Альцгеймера. 

46. Особливості діагностики при хворобах периферійної та центральної 

нервової у осіб літнього віку. 

47. Наведіть особливості перебігу захворювань ендокринної системи 

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

48. Особливості діагностики при хворобах ендокринної системи та обміну 

речовин у осіб літнього віку. 

49. Наведіть особливості перебігу захворювань сечовидільної системи у 

осіб літнього віку та статевих органів у літніх чоловіків. 

50. Особливості діагностики при хворобах сечовидільної системи у осіб 

літнього віку та статевих органів у літніх чоловіків. 

 

Теоретичні питання 

1. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

гастриті у осіб літнього віку. 

2. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

виразковій хворобі у осіб літнього віку. 

3. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

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

4. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

захворюваннях кишок у осіб літнього віку. 

5. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

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

літнього віку. 

6. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

інсультах у осіб літнього віку. 

7. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

хворобі Паркінсона. 

8. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

хворобі Альцгеймера. 

9. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

цукровому діабеті у осіб літнього віку. 

10. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

ожирінні у осіб літнього віку. 

11. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

подагрі у осіб літнього віку. 



12. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при сече-

кам’яній хворобі у осіб літнього віку. 

13. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози у літніх чоловіків 

14. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

остеоартрозі у осіб літнього віку. 

15. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

остеопорозі у осіб літнього віку. 

16. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

остеохондрозі у осіб літнього віку. 

17. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

легеневій недостатності у осіб літнього віку. 

18. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

необструктивних захворюваннях легень (гострий бронхіт, хронічний 

необструктивній бронхіт) у осіб літнього віку. 

19. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

хронічному обструктивному захворюванні легень у осіб літнього віку. 

20. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

бронхіальній астмі у осіб літнього віку. 

21. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

пневмонії у осіб літнього віку. 

22. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

серцевій недостатності у осіб літнього віку. 

23. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

стенокардії у осіб літнього віку. 

24. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

інфаркті міокарду у осіб літнього віку. 

25. Наведіть особливості застосування методів фізичної терапії при 

артеріальній гіпертензії у осіб літнього віку. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

НА КОЖНЕ ВІДКРИТЕ ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ  

 

Кількість балів Критерії оцінювання 

13 - 15 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

9 - 12 Добрий рівень (завдання виконано якісно з достатньо 

високим рівнем правильних відповідей) 

5 - 8 Задовільний рівень (завдання виконано якісно з середнім 

показником правильних відповідей) 

0 - 4 Незадовільний рівень (завдання не виконано, потребує 

повторного перескладання) 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

НА КОЖНЕ ВІДКРИТЕ ПРАКТИЧНЕ ПИТАННЯ  



 

Кількість балів Критерії оцінювання 

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 - 8 Добрий рівень (завдання виконано якісно з достатньо 

високим рівнем правильних відповідей) 

3 - 5 Задовільний рівень (завдання виконано якісно з середнім 

показником правильних відповідей) 

0 - 2 Незадовільний рівень (завдання не виконано, потребує 

повторного перескладання) 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде проводитися 

дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 45 хвилин. 

 

 

Екзаменатор   _____________  В.М. Савченко 

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 

 

 


