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1. Мета дисципліни полягає у глибокому висвітленні основних принципів старіння клітин 

організму.  

 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів освітнього рівня «Бакалавр».  

2. Уміння самостійно застосовувати знання з різних біологічних дисциплін, виконувати 

лабораторні та практичні роботи, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, що 

використовуються в біологічних лабораторіях. 

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Механізми старіння клітин» вивчає процеси старіння у клітинах живого організму. 

Значення дисципліни полягає у глибокому висвітленні основних принципів старіння клітин 

організму. Вивчаються структурні і функціональні вікові зміни організму на субклітинному, 

клітинному, органному і системному рівнях організації живого за різних умов в нормі та при 

патології; проводиться причинний аналіз процесів старіння клітин та організму; порівняльний 

аналіз старіння у клітинах різних груп живих організмів; розгляд можливих способів керування 

розвитком процесу старіння з метою вирішення сучасних фундаментальних та прикладних задач в 

біології та медицині.  

 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) вивчення структурних і функціональних вікових змін організму на субклітинному, клітинному, 

органному і системному рівнях організації живого за різних умов в нормі та при патології;  

2) причинний аналіз процесів старіння клітин та організму;  

3) порівняльний аналіз старіння у клітинах різних груп живих організмів;  

4) розгляд можливих способів керування розвитком процесу старіння з метою вирішення сучасних 

фундаментальних та прикладних задач в біології та медицині.  

 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти (сьомий 

рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна 

забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральна:  

• Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

загальних: 

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для професійної, 

дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної діяльності.  

СК 48. Здатність планувати, організовувати та проводити дослідження в галузі цитології та 

гістології на основі поглибленого розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності за 

різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-функціональних змін клітин та тканин 

різних типів.  
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5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

Знати 

1.1 Знати базові принципи процесу 

старіння та орієнтуватися в основних 

теоріях старіння. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота; 

Відповіді на 

практичних заняттях 

20 

1.2 Знати особливості морфо-

фізіологічних старечих змін 

організму на субклітинному, 

клітинному, органному і системному 

рівнях організації живого за різних 

умов в нормі та при патології.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота; 

Відповіді на 

практичних заняттях 

20 

1.3 Знати сучасні засоби боротьби з 

передчасним та патологічним 

старінням клітин та організму 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота; 

Відповіді на 

практичних заняттях 

20 

Вміти 

2.1 Вміти проводити комплексний 

причинно-наслідковий аналіз вікових 

змін клітин організму у процесі 

старіння.  

Практичні 

заняття 

Модульна контрольна 

робота; Відповіді на 

практичних заняттях 

10 

2.2 Вміти прогнозувати ймовірність, 

напрямок та рівень структурно-

функціональних змін при старінні у 

відповідності до конкретних умов 

середовища в нормі. 

Практичні 

заняття 
Модульна контрольна 

робота; Відповіді на 

практичних заняттях 

10 

2.3 Вміти прогнозувати ймовірність, 

напрямок та рівень структурно-

функціональних змін при старінні у 

відповідності до конкретних умов 

середовища при патології.  

Практичні 

заняття 
Модульна контрольна 

робота; Відповіді на 

практичних заняттях 

10 

Комунікації 

3.1 Вміти працювати в групі при 

опануванні геронтологічних методів 

дослідження та аналізі отриманих 

даних. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота; 

Відповіді на 

практичних заняттях 

5 

Автономність та відповідальність 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати наукову інформацію.  

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота; 

Відповіді на 

практичних заняттях 

5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 
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ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, 

інтернет ресурси для пошуку необхідної інформації.  
      + + 

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на 

розвиток суспільства.  
+ + +  + + +  

ПР8. Застосовувати під час проведення досліджень знання 

особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні 

методологічні принципи наукового дослідження, 

методологічний і методичний інструментарій проведення 

наукових досліджень за спеціалізацією.  

+ + + + + +   

ПР18. Моделювати об’єкти і процеси у живих організмах та 

їхніх компонентах із використанням математичних методів й 

інформаційних технологій.  

    + +   

ПР20. На основі поглиблених знань з природничих наук 

формувати уявлення про закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем на різних рівнях 

організації, роль системних процесів у їхньому формуванні, 

функціонуванні й пластичності, особливості їхньої 

кооперативної взаємодії, а також про системність організації 

живого.  

+ + + + + +   

ПР 38. Вміти формувати систему аналізу та інтерпретації нових 

результатів про організацію і функціонування рослинних і 

тваринних клітин і та тканин організмів різних таксономічних 

груп спираючись на поглиблені знання з дисциплін професійно-

практичної підготовки. 

   + + +   

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.1 – 30 балів / 15 балів.  

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1; 1.3; 2.2; 2.3; 3.1; 4.1 – 30 балів / 15 балів.  

3. Відповіді на практичних заняттях – РН 1.1; 1,2; 1.3; 2,1; 2.2; 2.3; 3.1; 4.1 – 40 балів / 20 

балів.  

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від максимально можливої 
для визначеної в програмі форми поточного контролю кількості балів) до підсумкової оцінки не 

додаються. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за освітній 

компонент в цілому , становить 100 балів.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 

написання 2 модульних контрольних робіт та відпрацювання всіх практичних робіт.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  

7.2. Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій та практичних занять з 

розділів 1 і 2 відповідно.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план  лекцій та практичних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

консу-
льтації 

самостійна 
робота 

Розділ 1  

1. Тема 1. Старіння клітин.  8 4  15 

 
Лекція 1. Геронтологія як наука про старіння. 

Загальні закономірності процесу старіння. 
2  

 
 

 Лекція 2. Загальні закономірності старіння клітин. 2    

 Практична робота 1.  2   

 
Лекція 3. Структурні і функціональні зміни в 

клітинах при старінні.  

2    

 Лекція 4. Загибель клітин: апоптоз і некроз. 2    

 Практична робота 2.  2   

 

Самостійна робота Особливості старіння клітин у 

різних живих організмів. З чим можуть бути 

пов’язані ці особливості? Характеристика процесів 

апоптозу у рослинних клітин. Апоптоз у 

мікроорганізмів. Еволюція апоптозу.  

   15 

2. 
Тема 2. Старіння клітин у складі різних органів 

та систем органів.  

6 2  15 

 

Лекція 5. Структурні зміни клітин та міжклітинної 

речовини сполучної тканини в старості. Старіння 

клітин серцево-судинної та кровоносної систем. 

Вікові зміни клітин опорно-рухової системи. 

2  

 

 

 

Лекція 6. Вікові зміни клітин нервової та 

ендокринної систем. Особливості функціонування 

головного мозку та психічні процеси в старості. 

Вікові зміни органів чуття. 

2  

 

 

 Практична робота 3.   2   

 

Лекція 7. Старіння клітин травної, дихальної, 

видільної та репродуктивної систем. Особливості 

харчування у похилому віці. Старіння клітин 

шкіри. 

2  

 

 

 

Самостійна робота Процеси старіння клітин 

серцево-судинної, дихальної, видільної, травної, 

опорно-рухової, нервової та ендокринної систем у 

тварин. Експериментальне вивчення процесів 

старіння клітин цих систем у тварин та можливість 

перенесення їх результатів на людський організм. 

Які особливості вікових змін скелету у людини у 

зв’язку з прямоходінням? Видоспецифічність 

вікових змін гонад та залежність часу їх настання 

від видової тривалості життя.  

   15 

Розділ 2 

3. 
Тема 3. Механізми антистаріння (вітаукта). 

Календарний і біологічний вік.  

2 2  
10 

 
Лекція 8. Механізми антистаріння (вітаукта). 

Календарний і біологічний вік. 

2    

 Практична робота 4.  2   
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Самостійна робота Як можна визначити 

календарний вік у тварин та рослин? Методики 

визначення біологічного віку у експериментальних 

тварин.  

   10 

4. Тема 4. Теорії старіння. 4 2  15 

 

Лекція 9. Характеристика механістичних, 

аутоінтоксикаційних, органних (імунних, нейро-

ендокринних та ін.) теорій старіння.  

2    

 

Лекція 10. Характеристика клітинних, 

молекулярно-колоїдних, генетичних теорій 

старіння. 

2  

 

 

 Практична робота 5. 2 2   

 

Самостійна робота Особливості загибелі тварин, 

які мають механізми швидкої запрограмованої 

смерті. Історичний розвиток теорій старіння: 

міфологічні теорії старіння, теорії старіння 

античного світу, середньовічні теорії старіння.  

   15 

5. 
Тема 5. Тривалість життя та способи її 

продовження. Геропротекція.  

4 2  10 

 

Лекція 11. Тривалість життя. Основні 

експериментальні  напрямки продовження 

тривалості життя.  

2    

 Лекція 12. Геропротекція. 2    

 Практична робота 6.  2   

 

Самостійна робота Еволюційні аспекти видової 

тривалості життя. За яких умов добір сприяє 

зростанню тривалості життя? За яких умов добір 

сприяє зменшенню видової тривалості життя? Чи 

можливе виникнення в ході еволюції безсмертного 

організму? Які геропротекторні засоби 

використовувались для боротьби зі старінням в 

різні історичні епохи та у різних народів?  

   10 

6. Тема 6. Патологічне старіння клітин.  2 0  15 

 Лекція 13. Патологічне старіння клітин.  2    

 

Самостійна робота Експериментальні тваринні 

моделі, що використовуються для вивчення 

старечих хвороб. Застосування 

експериментальних тварин для розробки нових 

методів лікування цих хвороб.  

   15 

 Консультація   2  

 ВСЬОГО 26 12 2 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Практичні заняття – 12 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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