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Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

основами оцінки стану організму за допомогою сучасних діагностичних заходів, 

а також вивчення основних аспектів відновлення жіночого та чоловічого 

здоров’я з використанням спеціалізованих медикаментозних та апаратних 

методик і корекції способу життя. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим.  Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

Розуміння важливості превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я 

населення. 
Програмні результати навчання: 

знати: 
- основні методи оцінки біологічного віку чоловічого і жіночого організму  
- правила застосування біоідентичної гормонозамісної терапії  
- основні показання для призначення біологічно активних добавок  
- інструментальні методики оздоровлення та омолодження  
- фактори ризику погіршення чоловічого та жіночого здоров’я  
- найбільш поширені хвороби та методи їх діагностики, лікування, 

первинної і вторинної профілактики 
- основні засади організації робочого процесу приватної медичної установи  
- маркетингові методики. 
 вміти: 
- проводити діагностику для визначення біологічного віку людини 
та виявлення основних проблем, що можуть призвести до погіршення стану 

здоров’я 
- застосовувати біоідентичну гормонозамісну терапію та біологічноактивні 

добавки 
- використовувати основні апаратні методики для покращення 
- стану здоров’я та зовнішнього вигляду пацієнтів 
- проводити бесіди з пацієнтами щодо необхідності корекції способу життя 

для профілактики хвороб цивілізації та їх ускладнень 
- якісно організувати робочий процес приватної лікувально-профілактичної 

установи. 
Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ. Визначення age management. Діагностика пацієнта з точки зору age 

management. Діагностика пацієнта з точки зору age management. Інструменти age 

management: біоідентична гормонозамісна терапія (BHRT). Ортомолекулярна 

медицина, IV-терапія: показання, особливості застосування, можливі побічні 

ефекти. Сучасні апаратні рішення (High-tech): інструментальні методики 



покращення стану здоров’я. Біотехнології: перспективи розвитку та можливості 

застосування у повсякденній практиці. Модифікація способу життя: основні 

правила підбору харчування та фізичного навантаження, режим праці та 

відпочинку, сну та бадьорості, шкідливі звички. Клінічний кейс: чоловік. 
Клінічний кейс: жінка. Хвороби цивілізації: найбільш поширені та небезпечні 

нозології, що призводять до зниження якості життя та підвищують смертність. 
Організація робочого процесу, маркетинг та продажі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ECTS, загальний 

обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних практичних занять і 69 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


