




 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 22 «Охорона 

здоров’я», 

 

227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» 

 

 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

Варіативна 

Змістових модулів – 2 

Семестр – ІІІ 

Аудиторних годин – 40 

Лекції – 20 

години 

Практичні 

заняття – 

20 години 
Загальна кількість годин 

– 90 

Тижневих годин: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6 

Самостійна робота – 

50 годин 

Вид підсумкового 

контролю – диф. залік 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Робоча програма з дисципліни «Сучасна геронтологія» розроблена на 

основі навчальної програми і розрахована на студентів, для студентів другого 

(магістерського) рівня освіти за спеціальністю: 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 

Мета навчального курсу полягає в формування уявлень щодо теорії та 

методики управління тривалості життя людини в сучасних умовах, набуття 

практичних навичок та вмінь з технології збільшення тривалості життя 

людини. 

Завданнями курсу є:  

1. Опанування магістрами ключових питань до проблеми довголіття 

людини. 

2. Розкрити особливості біологічних механізмів людини.  

3. Ознайомити студентів з сучасною практикою реабілітації 

геріатричного населення. 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

– причини старіння організму людини; 

– старіння, як невідворотній і керований процес; 

– довголіття, як гостра необхідність суспільства; 

– закони та закономірності збільшення тривалості життя; 

– основи реабілітації геріатричного пацієнта. 

вміти: 

– оцінювати вікові зміни органів і систем людини по об’єктивним та 

суб’єктивним ознакам; 

– планувати рухову активність похилої та старої людини; 

– планувати режим дня похилої та старої людини. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 

І. Загальними компетентностями:  

1. Інструментальними:  
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– здатність ідентифікувати, формулювати та виконувати завдання;  

– здатність до розуміння предмету, вивчення дисципліни та розуміння фаху;  

– здатність думати абстрактно, аналізувати та синтезувати;  

– здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології;  

2. Міжособистісними:  

– здатність бути критичним і самокритичним;  

– здатність працювати в команді; 

– здатність діяти на основі етичних міркувань;  

– здатність працювати в міждисциплінарній команді.  

3. Системними:  

– здатність навчатися;  

– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  

– здатність проводити дослідження на відповідному рівні;  

– здатність до визначеності та наполегливості при виконанні отриманих 

завдань;  

– здатність працювати самостійно; 

– здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

– здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті дорослих; 

–  здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань комплексні знання про закономірність розвитку організму 

геріатричного пацієнта; 

– здатність навчатися, здійснювати особистий професійний розвиток та 

впроваджувати знання у практичну діяльність. 

 ІІ. Фаховими компетентностями: 

2.1. Дослідницько-аналітичні навички: 

–  здатність аналізувати технології фундаментальних наукових принципів 

і знань з сучасної геронтології. 

2.2. Системні знання та навички: 
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– здатність використовувати знання, уміння і навички з реабілітаційної 

роботи геріатричного населенням; 

– здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

організму осіб похилого та старческого віку; 

– здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію. 

2.3. Розв’язання проблем: 

–  здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програм сучасної геронтології; 

– здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

осіб геріатричного віку. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ГЕРОНТОЛОГІЇ 

 

Тема 1. Що стверджує сучасна геронтологія? 

Людський організм – складна багатофакторна система. Вся історія 

людської цивілізації – це історія покращення якості і тривалості людського 

життя. Науковий прогрес в галузі молекулярно-генетичних досліджень. 

Причини старіння людини:  

1) Генетично запрограмоване порушення. Значення теломерів у поділі 

клітин організму людини. Фермент теломераза, його особливості.  

2) Накопичення помилок і пошкоджень.  

 3) З віком організм людини зношується і старіє.  

4) Вимикання процесів, сприяючих самооновленню організму. Розвиток 

регенеративної медицини. 

 

Тема 2. Закони та закономірності механізму старіння людини 

Закони, що сприяють виникненню життя. Всесвітні закони розуму: закон 

Всесвітнього обертання речовини, закон Зародження і розвитку розуму, закон 

Біотекосмос. Розум і навколишній світ як єдине ціле. Збільшення чисельності 

людей на Землі і сили колективного розуму забезпечується зростанням знань, 

пізнаваністю навколишнього світу меншими поколіннями людей. 

Безперервний розвиток людського розуму забезпечує успіх при вирішені будь-

якої проблеми цивілізації. 

 

Тема 3 Аналіз особливостей біологічних механізмів людини 

Типи основних станів організму людини: конструктивний, 

стабілізований і деструктивний. Довголіття неминуче. Життя – безперервна 

зміна пріоритетів, обумовлена безперервними структурними та іншими 

змінами в організмі людини. План пріоритетів, або дорожня мапа довголіття. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ 

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

 

Тема 4. Управління тривалістю життя людини 

Всесвітні закони розуму, розкривають сутність і призначення існування 

людини. Призначати контрольну тривалість життя не менше 95-100 років. 

Тривалість життя прямо пропорційна його реальному життєвому потенціалу, 

який складається з декількох частин: спадкової частини, приросту тривалості 

життя, способу життя людини, власних пріоритетів не виснажувати життєві 

сили шкідливими звичками, систематичним спостереженням за станом органів 

організму. Алгоритми управлінням тривалості життя. Основи танатології. 

 

Тема 5. Пріоритети довголіття 

Зміна настанов і способу життя. Тривалість життя і поведінка людини. 

Важливість особистого почуття цілі жити. Остання людська свобода – обирати 

власні настанови і позиції при будь-якому збігу обставин. Поради які 

допомагають забезпечити краще і триваліше життя. Довголіття, як панацея.  

 

Тема 6. Довгожителі – які вони? 

Біблійні довгожителі. Довгожителі давнини, Середніх віків, епохи 

Відродження, ХІХ століття, ХХ століття. Довгожителі сучасності. 

Довгожителі України. Аналіз способу життя довгожителів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо-

го 

у тому числі 

л. пр. с. 

р. 

ін

д. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль І. Основи сучасної геронтології 

1. Що стверджує сучасна геронтологія? 13 2 2 9 0 

2. Закони та закономірності механізму старіння 

людини 

17 4 4 8 0 

3. Аналіз особливостей біологічних механізмів 

людини 

14 4 4 8 0 

Разом за змістовим модулем 1 45 10 10 25 0 

Модуль ІІ. Шляхи збільшення тривалості життя людини 

4. Управління тривалістю життя людини 16 4 4 8 0 

5. Пріоритети довголіття 14 4 4 8 0 

6. Довгожителі – які вони? 14 2 2 9 0 

Разом за змістовим модулем 2 45 10 10 25 0 

Усього: 90 20 20 50 0 
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

Модуль І. Основи сучасної геронтології 

1 1 Що стверджує сучасна геронтологія? 2 

2 2 Закони та закономірності механізму старіння 

людини. 

4 

3 3 Прогнозування довголіття. 4 

Модуль ІІ. Шляхи збільшення тривалості життя людини 

4 4 Управління тривалістю життя людини.  4 

5 5 Пріоритети довголіття. 4 

6 6 Довгожителі – які вони? 2 

  Усього 20 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Тема: «Що стверджує сучасна геронтологія?» 

Завдання:  

1. Проаналізувати історію людської цивілізації, 

як історії поліпшення якості і подовження людського 

життя. 

2. Проаналізувати зміну вікового складу 

населення Землі та України за останні три століття. 

2 

2 2 Тема: «Закони та закономірності механізму 

старіння людини.» 

Завдання:  

1. Проаналізувати закони та закономірності: 

закон Всесвітнього обертання речовини, закон 

Зародження і розвитку розуму, закон Біотекосмос,  

2. Проаналізувати життя, як керовану структуру. 

4 

3 3 Тема: «Аналіз особливостей біологічних 

механізмів людини» 

Завдання:  

1. Проаналізувати особливості біологічних 

механізмів людини.  

2.  Охарактеризувати п’ять періодів біологічного 

віку. 

3.  Описати приблизні плани, вікових пріоритетів 

людини. 

4 

4 4 Тема: «Управління тривалістю життя людини.» 

Завдання:  

1. Проаналізувати шляхи збільшення тривалості 

життя людини.  

2. Охарактеризувати соціолого-психологічну 

адаптацію до вікових змін.  

3.  Описати особливості фізичної реабілітації 

геріатричного пацієнта. 

4.  Охарактеризувати закономірності впливу 

образу життя на довголіття. 

4 

5 5 Тема: «Пріоритети довголіття» 

Завдання:  

1. Проаналізувати пріоритети осіб геріатричного 

віку: наявність віри і високої мети; розумові і 

фізичні навантаження; соціальна корисність, 

4 
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захищеність,  

2.  Описати моніторинг здоров’я.  

6 6 Тема: «Довгожителі – які вони?» 

Завдання:  

1. Проаналізувати життєдіяльність довгожителів 

Землі та України; подолання старості по М.М. 

Амосову. 

2 

  Усього 20 
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7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Тема: «Етапи розвитку геронтології от давнини до 

наших днів» 

Завдання: проаналізувати тривалість життя людини 

давнього світу до початку ХХі століття. Написати 

реферат «Наслідки подовження життя у різних 

народів.» 

Розвиток регенеративної медицини. 

Навести приклади органозамінних дій у природі, 

медицині. 

9 

2 2 Тема: «Закони зародження і розвитку розуму»  

Завдання: підготувати доповіді з тем: Значення 

комунікаційних засобів (зв’язок, транспорт, обмін 

інформацією) у розвитку загальнолюдського розуму; 

досягнення розуму – збільшення тривалості 

працездатного періоду життя людини; накоплення 

нових знань – шлях вирішення проблем цивілізації і 

основа довголіття. 

8 

 3 Тема: «Дорожня мапа довгожителя» 

Завдання: проаналізувати постійну зміну 

пріоритетів протягом життя людини. Скласти власні 

пріоритети. 

8 

 4 Тема: «Алгоритм управління тривалістю життя» 

Завдання: проаналізувати життєвий потенціал 

людини і розкрити основи танатології. 

8 

 5 Тема: «Довголіття як панацея» 

Завдання: проаналізувати поради, які допомагають 

забезпечити краще і триваліше життя. 

8 

 6 Тема: «Довгожителі сучасності: у світі та Україні» 

Завдання: написати реферат, з тем: довгожителі 

мислителі та вчені; довгожителі письменники, 

художники та актори; довгожителі політики та діячі.  

9 

  Усього 50 

 

Самостійне навчально-дослідне завдання (далі – СНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 
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дисципліни. Завершується виконання СНЗД прилюдним захистом навчального 

проекту. 

Самостійне навчально-дослідне завдання з курсу «Сучасна 

геронтологія» – це вид навчально-дослідної роботи магістра, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 

Мета СНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. 

Зміст СНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Вид СНДЗ – написання реферату з сучасної геронтології.  

1. Історія покращення якості і тривалості людського життя. 

2. Причини старіння людини. 

3. Розвиток регенеративної медицини. 

4. Закон Всесвітнього обертання речовини. 

5. Закон Зародження і розвитку розуму. 

6. Закон Біотекосмос. 

7. Безперервний розвиток людського розуму. 

8. Конструктивний стан організму. 

9. Стабілізований стан організму. 

10.  Деструктивний стан організму. 

11.  Життя – безперервна зміна пріоритетів. 

12.  Дорожня мапа довголіття. 

13.  Контрольна тривалість життя. 

14.  Алгоритми управлінням тривалості життя. 

15.  Основи танатології. 
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16.  Зміна настанов і способу життя. 

17.  Тривалість життя і поведінка людини 

18.  Особисте почуття цілі жити 

19.  Довголіття як панацея. 

20.  Міфі та легенди про безсмертя 

21.  Шукачі безсмертя. 

22.  Тривалість життя людини.  

23.  Секрети довголіття. 

24.  Омолоджуючи засоби. 

25.  Шляхи до безсмертя. 

26.  Мудреці древності. 

27.  Афоризми про довголіття. 

28.  Мислителі – довгожителі. 

29.  Вчені – довгожителі. 

30.  Письменники – довгожителі. 

31.  Художники – довгожителі. 

32.  Актори – довгожителі. 

33.  Політики – довгожителі. 

34.  Державні діячі – довгожителі. 

35.  Гуманісти – довгожителі. 
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9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю. Навчальні досягнення 

студентів із дисципліни «Сучасна геронтологія» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються 

такі методи: 

– Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

– Методи письмового контролю: самостійна робота, модульне письмове 

тестування; звіт, реферат, презентації. 

– Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити 

наявний рівень знань студентів для планування навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу.  

3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння матеріалу 

після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом усього 

обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий іспити. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі занять та рейтингового 

оцінювання є: 

 систематичність, активність та змістовність роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом семестру; 
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 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та самостійної 

роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу –1-5 балів. 

1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять –1-5 балів. 

1.3. Підготовка і захист реферату – 1-20 балів. 

1.4. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-5 балів. 

1.5. Тестування – 1-5 балів. 

1.6. Перевірка зошита (конспектів) – 1-5 балів. 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань – 4-5 балів. 

2.2. Повна, коротка відповідь – 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками – 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь – 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків – 1 бал. 

2.6. Незадовільна відповідь – 0 балів. 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 

 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом 

двох. Пропущена з неповажних причин робота також повинна бути 

відпрацьована, але вже зі зняттям 50 % балів. Кожний модуль включає бали за 

відвідування лекцій, практичних занять, поточну роботу студента на 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи, написання модульної 

контрольної роботи. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в 

режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих 
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завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Сучасна геронтологія». 
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10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції (за бажанням) (20 б) 2 4 2 4 4 4 

Практичні заняття (12 б) 2 2 2 2 2 2 

Самостійна робота (16 б) 3 3 4 2 2 2 

Реферат (10б)  10 

Поточний модульний контроль (42 

б) 

21 21 

Разом  45 55 

 

Критерії оцінювання реферату 

 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів  

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети і 

завдань реферату. Володіння понятійно-

категоріальним апаратом. 

2 

2. Оригінальність представлених матеріалів. 3 

3. Креативність викладу матеріалу (з використанням 

мультимедійних технологій). 

5 

Разом 10 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 

(незадовільно) 

Не 

зараховано 
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F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання письмових 

завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії 

оцінювання залікових завдань доводяться до студентів на початку семестру.  

Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни «Сучасна 

геронтологія» використовуються наступні критерії. 

 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» 

(90–100 балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 

(75–89 балів) 

ставиться за повні, систематичні знання із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної 

та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань; але у відповіді студента 

наявні незначні помилки. 

«задовільно» 

(60–74 балів) 

ставиться за знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільно» 

(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час 

відтворення основного програмового матеріалу поверхова, 

фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями 

про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» 

ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без 

повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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11.  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Охарактеризуйте причини старіння людини. 

2. Охарактеризуйте науковий прогрес в галузі молекулярно-генетичних 

досліджень. 

3.Охарактеризуйте, значення теломерів у поділі клітин організму людини. 

4. Охарактеризуйте накопичення помилок і пошкоджень. 

5. Проаналізуйте розвиток регенеративної медицини. 

6. Проаналізуйте закони, що сприяють виникненню життя. 

7. Проаналізуйте Закон всесвітнього обертання речовин. 

8. Проаналізуйте закон Зародження і розвитку розуму. 

9. Проаналізуйте закон Біотекосмос. 

10. Проаналізуйте збільшення чисельності людей на Землі і старіння. 

населення. 

11. Розкрийте причини, чому з віком організм людини зношується і старіє. 

12. Доведіть, що людський організм – складна багатофакторна система. 

13. Проаналізуйте розум і навколишній світ як єдине ціле. 

14. Доведіть, що сили колективного розуму забезпечується зростанням знань 

пізнаваністю навколишнього світу наступними поколіннями людей. 

15. Проаналізуйте, безперервний розвиток людського розуму, який забезпечує 

успіх при вирішені будь-якої проблеми цивілізації. 

16. Охарактеризуйте вимикання процесів, сприяючих самооновленню 

організму. Розвиток регенеративної медицини. 

17. Проаналізуйте зміни тривалості життя людини в світі за останні 200 років. 

18. Проаналізуйте зміни тривалості життя людини в Україні за останні 200 

років. 

19. Розкрийте Всесвітні закони розуму. 

20. Проаналізуйте старіння як генетично запрограмоване порушення. 

21. Охарактеризуйте фактори ризику прискореного старіння. 

22. Охарактеризуйте ендогенні фактори передчасного старіння. 

23. Охарактеризуйте критерії прискореного старіння. 
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24. Розкрийте висловлювання Р. Рождественського « Якби люди жили вічно,це 

було б безлюдянно…»  

25. Охарактеризуйте конструктивне старіння. 

26. Охарактеризуйте типи основних станів організму. 

27. Охарактеризуйте конструктивний стан організму. 

28. Охарактеризуйте стабілізований стан організму. 

29. Охарактеризуйте деструктивний стан організму. 

30. Охарактеризуйте пріоритети життя людини. 

31. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в дошкільному віці. 

32. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в шкільному віці. 

33. Охарактеризуйте пріоритети життя людини у молодому віці. 

34. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в першому зрілому віці. 

35. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в другому зрілому віці. 

36. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в похилому віці. 

37. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в старчому віці. 

38. Охарактеризуйте пріоритети життя людини в період довголіття. 

39. Проаналізуйте алгоритм управління тривалістю життя. 

40. Розкрийте основи танатології. 

41. Проаналізуйте вплив стресу та тривалість життя. 

42. Охарактеризуйте профілактику старіння дихальної системи? 

43. Охарактеризуйте профілактику старіння серцево-судинної системи. 

44. Охарактеризуйте профілактику старіння травної системи. 

45. Охарактеризуйте профілактику старіння опорно-рухової системи. 

46 . Охарактеризуйте профілактику старіння м’язової системи. 

47. Охарактеризуйте профілактику старіння полової системи. 

48. Охарактеризуйте профілактику старіння сечової системи. 

49. Охарактеризуйте профілактику старіння нервової системи. 

50. Охарактеризуйте профілактику старіння вищої нервової діяльності. 

51. Охарактеризуйте біблійних довгожителів. 

52. Охарактеризуйте довгожителів давнини.  
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53. Охарактеризуйте довгожителів середніх віків.  

54.Охарактеризуйте довгожителів епохи Відродження. 

55. Охарактеризуйте довгожителів ХІХ століття.  

56. Охарактеризуйте довгожителів ХХ століття.  

57. Охарактеризуйте довгожителів сучасності.  

58. Охарактеризуйте довгожителів України.  

59. Аналіз способу життя довгожителів.  

60. Охарактеризуйте письменників-довгожителів. 

61. Охарактеризуйте художників-довгожителів.  

62. Охарактеризуйте акторів-довгожителів. 

63. Охарактеризуйте політиків-довгожителів.  

64. Охарактеризуйте громадських діячів-довгожителів. 

65. Охарактеризуйте гуманістів-довгожителів.  

66. Охарактеризуйте вчених-довгожителів. 

67. Охарактеризуйте довгожителів України. 

68. Охарактеризуйте довгожителів Запоріжжя. 
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