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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. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Аge management» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: латинська мова та 

медична термінологія, медична біологія, медична та біологічна фізика, біологічна та 

біоорганічна хімія, анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, фізіологія, 

патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, пропедевтика внутрішньої медицини, гігієна та 

екологія, фізична реабілітація, спортивна медицина. Вона інтегрується з  вивченням курсів: 

внутрішня медицина, в т.ч. пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія, 

соціальна медицина, громадське здоров’я, неврологія, дерматологія та венерологія. Дисципліна 

«Аge management» формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін: 

внутрішня медицина, в т.ч. гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби, внутрішня 

медицина, в т.ч. кардіологія, ревматологія та нефрологія, загальна практика (сімейна медицина), 

акушерство та гінекологія, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та 

формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання та 

у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

«Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

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; навички опитування 

та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення необхідного переліку лабораторних 

та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; здатність до встановлення 

попереднього та клінічного діагнозу захворювання; здатність до визначення необхідного 

режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань; здатність до визначення характеру 

харчування при лікуванні захворювань; здатність до визначення принципів та характеру 

лікування захворювань; здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів; здатність до ведення медичної документації; здатність до проведення епідеміологічних 

та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, 

економічної та медичної інформації; здатність до оцінювання впливу навколишнього 

середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, 

сім’ї, популяції; здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 

здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення 

ефективності використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів щодо 

організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу 

медичних послуг; здатність планувати та проводити скринінгове обстеження організму та 

виявляти ранні предиктори погіршення його стан; здатність інтегровано оцінювати скарги та 

результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо 

немедикаментозної корекції їх стану. 
Програмні результати навчання: застосовувати інформаційні і комунікаційні технології 

у професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та інтеграції знань, а також для 

професійного саморозвитку; використовувати набуті знання про будову та функції окремих 

органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку патологічних процесів, 



захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; призначати й аналізувати 

додаткові методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні); оцінювати інформацію з метою проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2), використовуючи знання про людину, її органи й системи, на підставі 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4); встановлювати 

провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1), встановити попередній та клінічний 

діагноз захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та 

інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм; 

визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2), в 

умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у 

польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; 

призначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2), в 

умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у 

польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; 

проводити аналіз діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, виявляти дефекти 

діяльності та причин їх формування; проводити заходи щодо забезпечення якості медичної 

допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів; проводити 

епідеміологічні та медико-статистичні дослідження здоров’я населення, виявляючи групи, 

території, час та фактори ризику, з урахуванням соціально-економічних та біологічних 

детермінант, використовуючи статистичні та лабораторні методи; здійснювати аналіз 

захворюваності населення, обробку державної, соціальної, економічної та медичної інформації 

з використанням стандартних процедур; здійснювати систему протиепідемічних та 

превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про 

наявність впливу на нього навколишнього середовища;  проводити заходи первинної, вторинної 

та третинної профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я 

людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою), 

використовуючи існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для гігієнічного навчання з 

урахуванням особливостей регіону;  
Очікувані 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: визначення age management як самостійної науково-практичної медичної 

дисципліни про управління життєво важливими функціями організму в процесі старіння, її роль 

і місце в сучасній системі медичних спеціальностей. Розвиток age management в Україні та світі. 

Основні діагностичні алгоритми з позиції age management. Запроси клієнтів в age management.  
Інструменти age management: біоідентична гормонозамісна терапія (BHRT) : поняття 



про біоідентичну гормонозамісну терапію (BHRT), показання до застосування, методика 

виконання і її проведення. Методи введення. Ускладнення при застосуванні. Особливості 

підготовки пацієнтів до біоідентичної гормонозамісної терапії (BHRT). Моніторинг 

лабораторних показників протягом терапії. Створення гормональної мапи. 
Ортомолекулярна медицина, IV-терапія: показання, особливості застосування, 

можливі побічні ефекти: поняття про ортомолекулярну медицину. Показання до методів 

ортомолекулярної медицини. Поняття про IV-терапію. Особливості застосування 

ортомолекулярних препаратів. Побічні ефекти терапії ортомолекулярними препаратами. 
Сучасні апаратні рішення (High-tech): інструментальні методики покращення стану 

здоров’я: поняття про High-tech. Визначення гіпербаричної оксигенації. Показання до 

проведення гіпербаричної оксигенації. Протипоказання до проведення гіпербаричної 

оксигенації. Cell Gym: особливості застосування. Показання до електромагнітної стимуляції. 

Показання до проведення міостимуляції. Використання біостимології у пацієнтів похилого віку. 

Показання до плазмаферезу. Показання до мікрополяризації. Використання біоакустичної 

коррекції. Ударно-хвильова терапія. Показання до спектрофотометрії. Перспективи 

застосування мікрополяризації. 
Біотехнології: перспективи розвитку та можливості застосування у повсякденній 

практиці: визначення біотехнології. Класифікація видів біотехнології. Терапія стовбуровими 

клітинами. Поняття про SCs: MSCs (bone marrow & ADSCs), placental and amniotic SCs, embryonic 

SCs, fetal SCs, клітини нейронального гребня. 
Модифікація способу життя: основні правила підбору харчування та фізичного 

навантаження, режим праці та відпочинку, сну та бадьорості, шкідливі звички: визначення 

здорового способу життя. Історія геронтології. Методи управління віком.  Модифікація 

харчування. Поняття водного балансу. Вибір ортомолекулярних препаратів, вітамінів, 

мікроелементів. Антистресс. Релаксація організму. Методи корекції розладів сну. Інноваційні 

технології в Аge Мanagement. SMART-рішення для зовнішності. 
Клінічний кейс: чоловік: особливості вікових організму чоловіка. Методи стимуляції 

активності мозку. Методи покращення якості сексуального життя. Методи покращення 

стресостійкості. Вплив сну на гормональну систему чоловіків. Аспекти збереження сексуальної 

функції чоловіків похилого віку. Гормональна замісна терапія.  
Клінічний кейс: жінка: здорове схуднення. Особливості вікових змін у жінок. 

Відновлення після родів. Вплив сну на гормональну систему жінки. Поняття про high-tech detox. 
Визначення менопаузи. Способи корекції менопаузальних змін в жіночому організмі. Аспекти 

збереження сексуальної функції  після менопаузи. Гормональна замісна терапія.  
Хвороби цивілізації: найбільш поширені та небезпечні нозології, що призводять до 

зниження якості життя та підвищують смертність: класифікація хвороб цивілізації. Види 

ожиріння та способи коррекції надлишкової ваги. Цукровий діабет: визначення, класифікація, 

методи корекції вуглеводного обміну. Гіпертонічна хвороба: визначення, класифікація. 

Атеросклероз в віковій структурі дорослого населення. Поняття про профілактику онкологічних 

захворювать.  
Організація робочого процесу, маркетинг та продажі: введення в організацію робочого 

процесу. Методи оптимізації робочого процесу. Поняття ринку. Визначення ціни та вартості. 

Особливості медичного бізнесу в Україні. Управління персоналом. Поняття про 

клієнтоорієнтованість. Методи оптимізація розходів. Поняття конкурентності.  
 Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


