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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про механізми старіння клітин. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Гістологія, 
цитологія та ембріологія», «Медична біологія». 

2. Вміння самостійно працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Механізми старіння клітин» є 

складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». У 

програмі дисципліни розглядаються процеси старіння клітин; проводиться аналіз структурних і 

функціональних змін організму на різних рівнях організації живого в процесі старіння організму; 

проводиться причинний аналіз процесів старіння організму; розглядаються можливі способи 

корекції розвитку вікових змін організму. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

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

освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спеціальність 222 

“Медицина”) дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 

 

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. 

 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків 

 

спеціальні (фахові): 

СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів. 

СК 26. Здатність до розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності, 

характеру структурно-функціональних змін клітин та тканин різних типів за різних фізіологічних 

станів фізіологічної системи. 

СК 28. Здатність до розуміння патогенезу різних патологічних станів. 

СК 32. Здатність до розуміння закономірностей розвитку, принципів і методів вивчення 

імунозалежних патологій. 
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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 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

Код 

 

Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Основні теорії старіння організму та Лекції, Модульна контрольна 

робота 1, оцінювання 

виконання практичних робіт, 

опитування студентів на 

заняттях, підсумкова 

контрольна робота  

10 
 види старіння практичні  

  заняття,  

  самостійна  

  робота  

1.2. Механізми природного, Лекції, Модульна контрольна 

робота 1, 2, оцінювання 

виконання практичних 

робіт, опитування студентів 
на заняттях, підсумкова 

контрольна робота  

15 
 патологічного, ретардірованого практичні  

 старіння, загибелі клітин заняття,  

  самостійна  

  робота  

1.3. Особливості структурно- Лекції, Модульна контрольна робота   

1, 2 оцінювання виконання 

практичних робіт, 

опитування студентів на 

заняттях, підсумкова 

контрольна робота 

20 
 функціональних змін при старінні на практичні  

 всіх рівнях біологічної організації заняття,  

  самостійна  

  робота  

1.4. Процеси антистаріння. Сучасні Лекції, Модульна контрольна 

робота 2, оцінювання 

виконання практичних 

робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 
контрольна робота  

15 
 способи корекції вікових змін практичні  

 організму   заняття,  

    самостійна  

    робота  

2 Вміти    

2.1. Вірно формулювати причинно- Лекції, Модульна контрольна 

робота 1 та 2, оцінювання 

виконання практичних 

робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 

контрольна робота  

 

 наслідковий зв’язок процесів старіння практичні 10 
  заняття,  

  самостійна  

  робота  

2.2. На основі практичних досліджень і Лекції, Модульна контрольна 

робота 1 та 2, оцінювання 

виконання практичних 

робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 

контрольна робота  

10 
 конкретних умов прогнозувати практичні  

 напрямок і ступінь вікових змін та заняття,  

 можливості їх корекції самостійна  

  робота  

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії 

Практичні 

заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання виконання 

практичних робіт, 

опитування студентів на 

заняттях 

10 

4 Автономність та відповідальність    

4.1. Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-медичну 

інформацію. 

Самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1 та 2, оцінювання 

виконання практичних 

робіт, опитування студентів 

на заняттях, підсумкова 

контрольна робота  

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 

програмними результатами навчання: 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
2.1 

 
2.2 

 
3.1 

 
4.1 

ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних і 

клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому 

для вирішення професійних задач у сфері охорони 
здоров’я. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та 

захворювання, оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем 

організму, на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень оцінювати 

інформацію щодо діагнозу (за списком 4), 
враховуючи вік пацієнта.   

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

ПРН 07. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов'язкові та за вибором) методи обстеження 

(лабораторні, функціональні та/або 

інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем організму для 

проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2).   

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та 

англійською мовою, як усно так і письмово для 

обговорення професійної діяльності, досліджень та 
проектів.   

       
+ 

 

ПРН 28. Приймати ефективні рішення з проблем 

охорони здоров'я, оцінювати потрібні ресурси, 

враховувати соціальні, економічні та етичні 
наслідки. 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

ПРН 29. Планувати, організовувати та проводити 

заходи зі специфічної профілактики інфекційних 

захворювань, в тому числі згідно з Національним 

календарем профілактичних щеплень, як 

обов'язкових так і рекомендованих. Управляти 

залишками вакцин, організовувати додаткові 

вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з 

імунопрофілактики.   

   

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

  

ПРН 30. Застосовувати сучасні методи 

цитологічного та гістологічного аналізу для 

визначення фізіологічного статусу клітин та/або 

тканин в нормі та при патології, на різних етапах 

онто- та гістогенезу, при зміні параметрів 
локального оточення. 

  

 
+ 

 

 
+ 

  

 
+ 

 

 
+ 

  

 
+ 

ПРН 31. Застосовувати сучасні методи клінічного 

аналізу для визначення фізіологічного статусу 
клітин та/або тканин в нормі та при патології. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

ПРН 32. Формувати систему аналізу та 

інтерпретувати нові результати, спираючись на 

поглиблені знання етіології та патогенезу певного 
патологічного стану. 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 (РН 1.1–1.3; 2.1–2.2; 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 (РН 1.2–1.4; 2.1 –2.2; 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

3. Підсумкова модульна контрольна робота (РН 1.1. – 2.2; 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

4. Оцінювання виконання практичних робіт (РН 1.1.– 4.1.) – 20 балів/10 балів. 

5. Опитування студентів на заняттях (РН 1.1.– 4.1.) – 20 балів/10 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 до підсумкової оцінки не додаються. 

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

відпрацювання всіх передбачених програмою практичних робіт, написання всіх модульних робіт 

та підсумкової контрольної роботи. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Оцінювання практичних робіт здійснюється під час проведення відповідних аудиторних 

занять, модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться після завершення лекцій із відповідних 

тем, підсумкова модульна контрольна робота – після завершення лекцій та практичних занять. 

Опитування студентів на заняттях проводиться на практичних заняттях в усній або у 

письмовій формі з обов’язковим інформуванням студента про бали, набрані під час такого 

опитування. 

У випадку виникнення додаткових питань та складних ситуацій під час навчального 

процесу, їх вирішення здійснюється з посиланням на засади Положення про організацію 

освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 

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, практичних робіт та 

самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва тем Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійні 

робота 
 Розділ 1. 6 16 23 

1. Лекція 1. Вступ. Теорії старіння. Види старіння. 2   

 Лекція 2. Природне старіння клітин. 2   

 Лекція 3. Патологічне старіння клітин. Загибель 
клітин. 

2   

 Практичне заняття. Стохастичні теорії і теорії 
програмованого старіння клітин. 

 2  

 Практичне заняття. Послідовність старіння клітин. 

Структурні зміни клітин. Функції клітин та їх 

метаболічне забезпечення у процесі старіння. 

Синаптичні процеси. Старіння у культурах клітин. 

Критерії і причини загибелі культур клітин. 

Співвідношення між старінням багатоклітинних 
організмів і культур клітин. 

 6  

 Практичне заняття. Вікові зміни органів і систем 

організму. 

 8  

 Самостійна робота. Еволюція поглядів на теорії 

старіння. Популяційна динаміка старіння. Міжвидові 

та внутрішньовидові коливання тривалості життя. 

Молекулярна основа та загальна зустріваність межі 

Гейфліка. Зміна відповіді клітин на фактори росту 

при старінні. Вивчення вікових змін клітин у 
експерименті. 

  23 

 Розділ 2. 6 16 23 

 Лекція 4. Ретардіроване старіння. Біологічний вік. 2   

 Лекція 5. Старіння клітин і канцерогенез. 2   

 Лекція 6. Шляхи продовження тривалості життя. 2   

 Практичне заняття. Сповільнення старіння, 

геронтогени, оцінка біологічного віку. 

 4  

 Практичне заняття. Епігенетичні основи і причини 

взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та 
старіння 

 6  

 Практичне заняття. Антиоксиданти у пролонгуванні 

життя. Вплив біологічно активних речовин на процеси 

старіння. Тканинна терапія. Вплив дієтичних 

факторів, рухової активності, ентероабсорбції, 

інгібіторів біосинтезу білка на тривалість життя. 

Експериментальні підходи до подовження життя. 

 6  

 Самостійна робота. Довголіття. Показники зрілості. 

Додаткові методи оцінки біологічного віку. 

Біологічний вік у еколого-популяційних та етнічних 

групах. Старіння жінок і чоловіків. Експериментальні 

моделі, що застосовуються для геронтологічних 

досліджень. 

  23 

ВСЬОГО 12 32 46 
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* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., у тому числі: 

Лекцій – 12 год. 

Практичні заняття – 32 год. 

Самостійної роботи – 46 год. 
 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні 
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