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Передмова
Актуальним питанням освіти в умовах особистісно
орієнтованого навчання і виховання є принцип
індивідуально-особистісного підходу, що забезпечує
розвиток творчої особистості.
Методична розробка Краєвської Н.Д. уроку біології
в 9 класі на тему «Постембріональний розвиток людини»
апробована на районному семінарі заступників директорів
шкіл. Для ілюстрації уроку вчителька оформила слайди, де
використала велику кількість навчального матеріалу,
фотографії шкільного літопису. Здійснила міжпредметні
зв’язки, використовуючи портрети корифеїв української
літератури, підібрала приказки про здоров’я людини,
ознайомила з ініціативами держави щодо зміцнення здоров’я
українців.
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Біологія людини. 9 клас.
Урок № 37
Тема:
людини.

Постембріональний

розвиток

Мета:
Навчально-освітня:
вивчити
особливості
постембріонального розвитку людини; дати поняття про вікову
періодизацію онтогенезу людини, хронологічний та біологічний вік;
його залежність від різних чинників;
Навчально-розвиваюча: встановити природу старіння та
активного довголіття, розвивати вміння працювати з підручником
та додатковою літературою;
Навчально-виховна: розкрити перспективи геронтології,
виховання відповідального ставлення до здоров’я.
Обладнання: слайди, портрет О.О.Богомольця.
ХІД УРОКУ
Випереджуюча робота: підготовка учнями коротких
повідомлень про вікові періоди.
І. Актуалізація опорних знань.
Евристична бесіда, робота із схемами (слайди 2-5).
1. Що таке онтогенез?
2. Які періоди виділяють в онтогенезі?
3. Які особливості перед зародкового розвитку? (слайд 2).
4. Що таке запліднення і в чому його суть? (слайд 3).
5. Які етапи виділяють в ембріональному розвитку? (слайд
4)
6. Що таке плацента? Яку роль вона відіграє у розвитку
плоду? (слайд 5).
7. Який період настає у розвитку людини після
народження?
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
1. Розповідь. (слайд 6).
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- Спостережливі люди давно вже звернули увагу на те, що
життя людини тече нерівномірно, як ростуть річні кільця на дереві, а з
певною періодичністю, з кількісними та якісними стрибками.
Гіпократ поділяв життя людини на періоди в 7 років: до 7
років – дитя, від 7 до 14 – дитина, від 14 до 21 – підліток, від 21 до 28 –
юнак, від 28- до 49 – дорослий, від 49 до 56 – літній, від 56 – старий.
Перший крик немовляти разом з першим вдихом свідчить
про початок нового життя і ми кажемо: «Людина народилася!».
І дійсно, життя кожної людини – від народження до
старості – ділиться на декілька різних частин.
- Скільки їх зараз нараховує наука?
- Які вони?
- Для чого ці знання людині?
2. Формування теми та мети уроку.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда.
Життя людини – це безперервний процес росту, розвитку і
постійного згасання цих функцій. Особливості анатомічного розвитку,
фізіологічних та психічних процесів покладені в основу вікової
періодизації постембріонального розвитку людини. Важливими при
цьому є й соціальні принципи (слайд 7).
Чіткої межі між періодами немає, але вони необхідні для
визначення хронологічного (паспортного) і біологічного віку людини
(слайд 8).
2.
Створення проблемної ситуації. Повідомлення вчителем
питань підсумку уроку (слайд 26).
3.
Характеристика періодів (повідомлення учнів),заповнення
таблиці «Вікові періоди людини».
грудний період (слайд 9-11);
ясельний період (слайд 12);
дошкільний період (слайд 13);
шкільний період (слайд 14,15)
а) молодший шкільний вік (слайд 16).
4. Бесіда, робота з підручником.
Характеристика
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б) підліткового періоду (середній шкільний вік) (слайди 17,18) –
робота з класом.
- Який вік називають підлітковим?
- Які особливості цього віку – анатомічні, фізіологічні?
- соціальні?
- Що таке акселерація? Які її причини?
5. Характеристика періодів (повідомлення учнів)
в) юнацький (слайд 19).
г) зрілий період (слайди 20,21) – повідомлення учнів. Бесіда про
реалізацію особистості в конкретній сфері (Т.Шевченко,
М.Гоголь, Л.Українка).
д) похилий період (слайд 22). Вік мудрості, передача досвіду
наступним поколінням.
е) старечий, довгожителі (слайд 23) (Ч.Дарвін).
6. Проблеми старіння (Бесіда).
- за останні 15 років – 200 теорій старіння.
а) Теорія І.І. Мечнікова (патологічна). Старіння – результат
самоотруєння організму отрутами бактерій товстого кишечника.
б) О.О.Богомолець: боротьба за довголіття повинна бути в
значній мірі боротьбою за здорову сполучну тканину. Людина
має вік своєї сполучної тканини.
в) сучасні теорії старіння:
* старіння – це наслідок накопичення в часі випадкових
помилок в геномі організму;
* старіння це генетично запрограмований процес.
Накопичення помилок - наслідок, а не причина старіння.
- О.О.Богомолець (1881 – 1946) – вивчав проблеми довголіття,
заклав основи геронтології.
- сучасний «еліксир молодості» - стовбурові клітини.
ІV. Узагальнення знань.
Робота над запитаннями (слайд 26).
1.
Які чинники впливають на біологічний вік людини?
(приказки про здоров’я, сім ініціатив Президента України) –
слайди 24,25.
2.
Ж.Ж.Руссо
назвав
підлітковий
вік
«другим
народженням». Чи згідні ви з таким твердженням?
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3.
Як ви думаєте, чому жінки старіють раніше, але живуть
довше, ніж чоловіки?
4.
Який «рецепт довголіття» ви можете запропонувати?
V. Домашнє завдання.
Параграф 37,38. Розробити рекомендації довголіття.

Вікові періоди життя людини
Особливості
Фізіологічні особливості
будови
2
3
Тіло
немовляти Незрослі кістки заходять одна за
непропорційне
– одну, зменшують об’єм голови і
дуже велика голо-ва тіла, що допомагає народженню
і короткі ноги і дитини. При перев’язуванні
руки. Кістки чере-па пупкового канатика створюється
незрослі, між ними є надлишок СО2 у крові, що гумошкірні плівки – рально впливає на дихальний
джерель-ця; тазові центр довгастого мозку й у
кістки
незрослі, результаті відбувається перший
хребет без вигинів.
рефлекторний рух – крик і вдих.
Потім з’являється наступний
природжений
рефлекс
–
смоктальний.
Грудний (від Дитина оволодіває Формуються м’язи, рухи стають
10 днів до 1 рухами – піднімає різноманітними,
зміцнюється
року)
голову, лягає на скелет, з’являється потреба
живіт, встає – це ходити. У перший період –
сприяє утворенню харчування грудним молоком,
вигинів
хребта: потім догодовування їжею, що
шийного, грудно-го, містить вітаміни. Розвивається
поперекового.
вища нервова діяльність –
З’являються
вимовляються перші слова.
Періоди
розвитку
1
Немовля.
Перші
10
днів
новонародженості.
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молочні зуби.
Ясельний
Змінюються
про(раннє
порції тіла: голова
дитинство)
стає
менше,
від 1 до 3 подовжуються
років.
кінцівки.
Мозок
розвивається
–
більш
виражені
борозни і звивини.
Дошкільний Молочні зуби змі(перше
нюються на подитинство)
стійні.
Яскраво
від 3 до 7 виявляються
відроків.
мінності клітин кори
головного
мозку.
Посилений ріст – на
5-7 см за рік.
Шкільний:
У
молодшому
а)
друге шкільному
віці
дитинство:
уповільнення росту
хлопчики – (дитина підростає на
8-12 років;
4-5 см на рік). Після
дівчатка – 8- 10
років
11 років;
зростаються кістки
б) підлітко- таза.
Посилений
вий: юнаки – розвиток кістково13-16 років; м’язової
системи,
дівчата – 12- посилений
ріст
15 років;
організму з 11-12
в) юнацький: років у дівчаток і з
юнаки – 17- 13-14
років
у
21
рік; хлопчиків до 16-17
дівчата – 16- років (на 7-8 см за
20 років.
рік).

Самостійний
організм.
Харчування звичайною їжею.
Джерельця в черепі заростають.
Виражені
емоції,
членороздільне
мовлення.
Потрібний постійний медичний
нагляд
і
доглядання
за
незміцнілим організмом.
Погоджені рухи. Мовлення,
зв’язане
з
мисленням.
Формуються
умовнорефлекторні центри мовлення і
писання.

У молодшому шкільному віці
діти оволодівають грамотою,
читанням, математикою. У віці
13-15
років
починається
перебудова організму у зв’язку
зі
статевим
дозріванням,
змінюються діяльність і будова
кори великих півкуль, функції
залоз внутрішньої секреції. Це
викликає психологічні (перевага
збудження над гальмуванням),
фізіологічні і фізичні зміни в
організмі. З’являються вторинні
статеві ознаки. До 18 років фізіологічні функції наближаються
за своїми показниками до функцій дорослої людини (підвищується
активність
травних
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Зрілий:
1
період:
чоловіки -2235
років,
жінки – 2135 років.
2 період:
Чоловіки –
36-60 років,
Жінки – 3655 років.

У 1-й період відбувається
перехід
від
юнацького
періоду в зрілий.
Поступове зниження
рівня
обміну
речовин,
енергетичне
старіння.
Протягом
п’ятого десятиліт-тя
відбуваються зміни,
що
визна-чають
процес ста-ріння. У
жінок у цей період
настає
клімактеричний
період,
згасання
функцій
статевих
залоз,
дітородної
можливості.
Літній
З віком йде ущіль(похилий):
нення
білкових
чоловіки – частин, вони втра61-74
р., чають воду; втражінки – 56- чається
еластич74 р.
ність тканин; м’я-зи,
Старечий:
судини,
ткани-ни
75-90 років.
легень стають менш
податливи-ми.
У

ферментів,
удосконалюються
захисні
механізми
проти
інфекції), органи почуттів і
нервова система. Але повне
формування закінчується у 2025-річному віці.
1-й
період
найбільш
продуктивний у житті. Пора,
коли розвиваються здібності
людини, можливості його в
конкретній сфері діяльності. У
цей період людина прагне
завести родину, народити
і
виховати дітей. У 2-й період
людина намагається реалізувати
себе як особистість в конкретній
сфері.

У літньому віці багато людей
зберігають
достатню
працездатність. У старечому віці
багато людей ще мають ясний
розум і здатні до творчої праці.
Вік мудрості, передача досвіду
наступним поколінням.
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життєво ва-жливих
органах
розвивається
сполучна
тканина,
зменшується вміст
білка в крові, червоний
кістковий
мозок заміняється
білим
жировим
мозком,
зменшується об’єм крові,
що викидається за 1
хв., підвищуєть-ся
артеріальний тиск,
знижується
споживання кис-ню,
м’язова сила значно
спадає, зменшується
чут-ливість шкіри,
сповільнюється
обмін речовин у
нервових ткани-нах,
організм ви-робляє
менше тепла.
Довгожителі: Статистично
90 років і встановлено,
що
більше.
середня тривалість
життя жінки вища,
ніж
чоловіка.
Припускають,
що
наявність двох Ххромосом у жінок
забезпечує більшу
надійність
генетичного

Майже
всі
довгожителі
відрізняються високою руховою
активністю протягом усього
життя; працюють протягом
усього життя; утримуються від
спиртних напоїв, вживають
різноманітну їжу, рідко хто з
них курить.
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апарата.
Зрілість людини – це насамперед певний віковий період, що
характеризується розквітом фізичних, психічних, соціальних і
духовних здатностей людини. Цей віковий період, різний для жінок
і чоловіків, залежить від природних та набутих особливостей
людей, умов їхнього життя. У різні часи існування людства межу
зрілості визначали по-різному.

У первісному суспільстві існував ритуал ініціації
хлопців та дівчат, який свідчив про те, що вони стали
дорослими.
Перед
ритуалом
проводити
спеціальні
тренування, випробування робили навіть татуювання,
шрамування, вибивали зуби тощо.

В античні часи вважали, що розквіт людини - акме
– настає в 39-40 років.

Давньокитайський
філософ
Конфуцій
був
переконаний, що людина має сформувати себе соціально й
духовно як гармонійна особистість –цзюнь цзи – до 40 років,
бо інакше залишиться нікчемою – сяо жень.
Фізична, психічна, соціальна і духовна зрілість настають
неодночасно. Найшвидше формується фізична зрілість, згодом –
психічна і соціальна, пізніше – духовна.
Фізична зрілість виявляється повним взаємо узгодженим
розвитком органів і систем людського організму та їх належним
функціонуванням.
Усі школярі – старшокласники також – іще діти. Навіть
отримуючи паспорт у 16 років, учні не переступають межу зрілості,
цей своєрідний поріг у доросле життя.
Пояснюється це тим, що до 18 років в організмі людини
відбуваються інтенсивні процеси біологічного дозрівання. Вони
характеризуються переважно фізіологічними змінами.
Водночас організм ще не досить витривалий саме через
свою незрілість. Емоції нестійкі, бурхливо й швидко змінюється
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настрій. Спостерігається підвищена втомлюваність під час розумових і
фізичних навантажень.
Соціальна зрілість теж має певні ознаки. Людина пізнає
себе, самовизначається і само реалізується. Вона ідентифікує себе як
члена суспільства, громади, групи; робить власний вибір; реалізує себе
як особистість у тому соціальному середовищі, в якому живе, вчиться,
працює, тобто успішно виконує різні соціальні ролі.
Соціальна зрілість свідчить про гармонійність розвитку
особистості людини. Така особистість здатна адаптуватися до свого
соціального оточення, прийняти норми, правила, традиції суспільства,
стати його рівноправним членом, реалізувати свої потреби, прагнення
оволодіти професією і створити гарну сім’ю.
Досягти соціальної зрілості можна за умови формування
різноманітних життєвих навичок, умінь і якостей. Соціально зріла
людина:

ефективно спілкується, бо вміє слухати і чітко
виражати свої думки, відкрито виражати свої почуття, просити
про допомогу або послугу; володіє невербальною мовою
(жести. Міміка, інтонація тощо); адекватно реагує на критику;

співчуває, адже розуміє почуття, потреби й проблеми
інших людей, висловлює своє розуміння; зважає на почуття
оточуючих; допомагає та підтримує їх;

розв’язує конфлікти на основі толерантності й за
допомогою конструктивних переговорів;

уміє поводитися в умовах тиску, погроз, дискримінації,
бо впевнено й адекватно тримається; розрізняє вияви
дискримінації, обстоює свої позиції та відмовляється від
небажаних пропозицій, уникає небезпечних ситуацій і зважено
діє у разі загрози насилля;

уміє спільно діяти і співпрацювати як член команди,
визнає внесок інших у спільну роботу, правильно оцінює свої
здібності і свій внесок у спільну діяльність.
Очікувати на соціальну зрілість неможливо. Адже ви самі її
створюєте: розвиваєте свою особистість, готуєтеся до дорослого
самостійного життя, прагнете пізнати людей, закони суспільства,
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намагаєтеся стати його рівноправним членом, удосконалюєте його,
будуєте своє здорове майбутнє.
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СЛАЙДИ
1. Віковий розвиток (заставка).
2. Періоди онтогенезу. Передзародковий розвиток (схема).
3. Запліднення (малюнок).
4. Ембріональний період (схема).
5. Ембріональний період (малюнок).
6. Віковий розвиток людини (тема).
7. Постембріональний період (схема).
8. Вік (схема).
9. Грудний період (фото).
10. Зміна пропорцій тіла (схема).
11. Співвідношення розмірів голови і тулуба у дітей і
підлітків (схема).
12. Ясельний період (раннє дитинство, фото).
13. Дошкільний період ( перше дитинство, фото).
14. Шкільний період (фото).
15. Ростемо і змінюємось (фото).
16. а) Друге дитинство (молодший шкільний вік, фото).
17. б) Підлітковий період (середній шкільний вік, фото).
18. Підлітковий період (фото).
19. в) Юнацький період (фото).
20. г) Зрілий період (22-35 років, фото).
21. Зрілий період (36-55 років, 60 років, фото).
22. д) Похилий період (фото).
23. е) Старечий період, довгожителі (фото).
24. Приказки про здоров’я.
25. Ініціативи держави.
26. Підсумок уроку.
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Віковий розвиток
людини

1 слайд

2 слайд

16

ЗАПЛІДНЕННЯ

3 слайд

4 слайд

17

Ембріональний період

5 слайд

Віковий розвиток
людини

6 слайд
18

Вік
ХронологічнийХронологічний- період (у
роках,
роках, місяцях,
місяцях, днях),
днях), пропрожитий від дня народження
до певного відліку часу.
часу.

Біологічний – сукупність
анатомічних і фізіологічних
особливостей організму,
організму, а
також відповідність цих
особливостей віковим
нормам даної популяції.
популяції.

7 слайд

Постембріональний період
(вікова періодизація)

8 слайд

19

Грудний період

9 слайд

Зміна пропорцій тіла з
віком

10 слайд
20

Співвідношення розмірів голови у
дітей і підлітків (проба Філіппінера)
а — негативна проба (3 роки, 2 місяці);
б — нульова проба (5 років 3 місяці);
в — позитивна проба (8 років 9 місяців).

Рис.

11 слайд

Ясельний
(раннє дитинство)

12 слайд
21

Дошкільний
(перше дитинство)

13 слайд

Шкільний період

14 слайд
22

Ростемо і змінюємось

15 слайд

а) друге дитинство
(молодший шкільний вік)
вік)

16 слайд
23

б) підлітковий період
(середній шкільний вік)

17 слайд

б) підлітковий період
(середній шкільний вік)

18 слайд

24

в) юнацький період
(старший шкільний вік)

19 слайд

Зрілий період

20 слайд
25

Зрілий період

21 слайд

Похилий період

22 слайд

26

Старечий період
Довгожителі
Чарльз Дарвін
(1809(1809-1882)

23 слайд







Бережи і шануй честь
змолоду, а здоров’я – під
старість.
Бережи одяг, доки новий, а
здоров’я – доки молодий.
Їж – не переїдайся, пий – не
перепивайся, а говори – не
переговорюйся, то будеш
здоровий.

24 слайд
27

25 слайд

Підсумок уроку







Які чинники впливають на
біологічний вік людини?
людини?
Ж.Ж.Руссо назвав підлітковий вік
“другим народженням”
народженням”. Чи згідні ви
з таким твердженням?
твердженням?
Як ви думаєте,
думаєте, чому жінки старіють
раніше,
раніше, але живуть довше,
довше, ніж
чоловіки?
чоловіки?
Який “рецепт”
рецепт” довголіття ви
можете запропонувати?
запропонувати?

26 слайд
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Додаткова інформація
Богомолець Олександр Олександрович

Народився

24 травня 1881, Київ

Помер

19 липня 1946, Київ

Галузь наукових
інтересів

патофізіологія

Alma Mater

Новоросійський
університет в Одесі

Відомий у зв'язку з:

Президент Академії
наук УРСР
29

Нагороди

Герой Соціалістичної
Праці

Олександр Олександрович Богомолець —
основоположник школи патофізіологів і науковий
організатор. Дійсний член (з 1929) і президент (з 1930)
Академії наук УРСР , академік (з 1932) і віце-президент (з
1942) Академії наук СРСР, дійсний член Академії
медичних наук СРСР (з 1944). Депутат Верховної Ради
СРСР 1-го та 2-го скликань і Верховної Ради УРСР 1-го
скликання.
Очолював створений ним Інститут
експериментальної біології та патології та Інститут
клінічної фізіології АН УРСР. Опрацював ефективну
методику впливу на сполучну тканину за допомогою
винайденої ним антиретикулярної цитотоксичної
сироватки, відомої у цілому світі як стимулятор функцій
сполучної тканини. Автор численних праць з
ендокринології, порушення обміну речовин, імунітету та
алергії, раку, старіння організму тощо.

30

Геронтологія як наука про старість і
старіння
Геронтологія – (з грец. мови геронтос – старіння і логос – наука) –
це наука про старість і старіння, що вивчає процеси старіння із
загальнобіологічних позицій, а також досліджує суть старості та
вплив її приходу на людину і суспільство.
Старіння – процес суперечливого розвитку живих клітин від моменту
зародження життя до його закінчення. Припущення, що потенційно
безсмертні мікроорганізми, позбавлені наукової цінності життя
планети як ціле – безмежне, можливостям її розвитку немає меж, але
життя в рамках індивідуального існування, обмеженого в часі, не
володіє цими властивостями. Для етапу індивідуального розвитку
життєві програми запрограмовані, включаючи старіння і закінчення
життя-смерть.
Основні поняття геронтології – вік, старіння, старість, довголіття,
безсмертя – відображають людські уявлення про життєві процеси,
об’єктивні закони життя, а також сильне бажання жити довго.
Старіння населення є однієї з глобальних проблем сучасного світу.
Відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я
до літнього віку відноситься населення у віці від 60 до 74 р., до
старого — від 75 до 89 років, а до довгожителів — 90 років і більше.
Соціологи називають ці періоди людського життя «третім віком», і
демографи вводять поняття «третього» (60-75 років) і «четвертого»
(понад 75 років) віків.
Феномен старіння цікавив людей дуже давно. Міфи і легенди про
вічну молодість, довголіття і безсмертя супроводжували людство на
протязі всієї історії. З впевненістю можна сказати, що вчення про
старість бере свій початок з моменту виникнення медицини.
● Уже в працях Гіппократа і лікарів його школи виявляються перші
описи ознак старіння і хвороб у старих людей. Так, на думку
Гіппократа, флегматики особливо прийнятні до хвороб старості. Він
підкреслював, що люди з холодним темпераментом старіють скоріше.
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Для холериків, навпаки, старечий вік – самий здоровий період
життя. Також було відмічено, що старші люди почувають себе краще
літом і на початку осені.
● У Древній Греції вперше була розроблена схема гігієнічного
режиму для старих людей. В її основу був покладений принцип ―все
в міру‖ – зменшення кількості вживання їжі, збереження звичних
навичок і поступове припинення активності трудової діяльності.
Школа Гіппократа вперше розмежувала хронологічний вік людини:
- дитинство до 14 років;
- зрілість від 15 до 42 років;
- старість від 43 до 63 р.;
- довголіття від 64 і старше.
Існує дві традиційні точки зору на причини розвитку старіння
(закономірності):
1. Старіння – генетично запрограмований процес, результат
закономірної реалізації програми, закладеної у генетичному апараті.
2. Старіння – результат руйнування організму, викликаний різними
факторами, дія яких повторюється і накопичується на протязі всього
життя.
Суть молекулярних і клітинних механізмів старіння полягає у:
1. порушенні генетичного апарату клітин, програми біосинтезу білка
(з віком накопичуються помилки в генетичній інформації, що
призводить до появи ―дефектних‖ білків).
2. порушення клітинної біоенергетики.
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3. зменшення клітинної маси (відмирання певної частини клітин
призводить до того, що на інші клітини випадає велике
навантаження, що сприяє їх гіперфункції; викликає старіння).
4. цитоморфологічні зміни (в клітинах, які не діляться накопичуються
продукти їх життєдіяльності, що сприяє старінню).
5. функціональні зміни:
- зниження здатності нейронів відтворювати інформацію;
- знижується функція секреторних клітин – синтезувати і виділяти
речовини;
- зниження рівня працездатності, та ін.
6. послідовність і закономірність старіння клітин різних типів.
Первинне старіння властиве клітинам, що не діляться. Ділення клітин
звільнює її від грубих вікових змін. Вважається, що є межа числа
ділення клітин, який визначає час життя клітинної популяції і
обумовлює старіння.
Види старіння.
Одна із основоположних проблем геронтології полягає в наступному:
яким слід вважати процес старіння – нормальним, фізіологічним чи
хворобливим, патологічним? Це питання дискутується давно.
Римський філософ Теренцій Публій вперше висловив думку, що
―старість є хвороба‖, а Сенека підкреслив, що старість –
―невиліковна хвороба‖. Гален був переконаний, що старість – це не
хвороба, а особливий стан організму і в той же час це не здоров’я,
характерне для молодості. Він розміщував старість на півдорозі між
хворобою і здоров’ям. Френсіс Бекон вважав, що старість
представляє собою хворобу і її треба лікувати.
І. В. Давидовський вважав, що старість може бути ранньою або
пізньою виключно з біологічних причин, але як правило, завжди
своєчасною, і тільки смерть завжди завчасна.
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Види старіння:
Природнє (фізіологічне, нормальне) старіння характеризується
визначеним типом і послідовністю вікових змін, що відповідають
біологічним, адаптаційно-регулятивним можливостям даної людської
популяції.
Сповільнене (ретардіроване) старіння відмічається більш повільним,
темпом вікових змін. Проявом цього типу старіння є феномен
довголіття.
Передчасне (патологічне, прискорене) старіння характеризується
раннім розвитком вікових змін чи більш вираженим їх проявом в цей
чи інший віковий період.
Даний процес обумовлений як впливом факторів зовнішнього
середовища (кліматичних, професійних, соціально-економічних,
екологічних, побутових та ін.), так і дією різних, особливо хронічних,
захворювань на функції визначених систем і органів людського
організму.
Передчасне старіння виявляється на 4-5-му десятилітті, це одна із
причин ранньої дезадаптації, обмеження інтересів, незадоволення
життям, дестабілізації особистості. На даному етапі важливим
завданням геронтології є не тільки будь-яким чином продовжити
життя, скільки навчитися своєчасно розпізнавати суттєві ознаки
старіння і, головне, контролювати їх розвиток.

Основоположником радянської геронтології вважають
О.О.Богомольця. У 1938 році під його керівництвом була проведена
одна із перших в світі наукових конференцій, присвячених
проблемам старіння і довголіття.
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