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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Геронтопсихологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Магістр» 

напряму 053 – «Психологія». 

Предметом вивчення дисципліни є вивчення аспектів старості і 

психологічної підготовки до неї особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Геронтопсихологія» 

базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення таких дисциплін як 

«Основи психології», «Психологія особистості», «Психологія консультування»,  

"Психологія соціальної роботи", "Психодіагностика".  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Загальні питання, пізнавальна та емоційно-мотиваційна сфера людей 

похилого віку 

2. Психологічна допомога людям в похилому віку та їх Я-концепція  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу – ознайомити студентів із закономірностями психічного 

розвитку людини в похилому віці, з пізнавальною сферою осіб похилого віку, 

емоційно-мотиваційними змінами і Я-концепцією у старості. Дослідження 

закономірностей, механізмів, психічних фактів і явищ, які визначають процес 

розвитку людини у старості й розробка на цій основі засобів і методів 

психологічного супроводу. 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни, є:  

- оснастити студентів методологічними знаннями про сучасне трактування 

психологічної специфіки пізнього етапу онтогенезу; 

- розкрити специфіку періодизації старечого віку; 

- показати особливості розвитку особистості в період пізньої дорослості; 
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- показати психологічні умови благополучного старіння і деякі стратегії 

подолання труднощів пізніх років; 

- ознайомлення з видами і методами досліджень психології старіння, а 

також з проблемами оцінки психологічного стану літніх людей; 

- формувати уявлення про спрямування психологічної підтримки осіб 

похилого віку відповідно до актуального психологічного статусу людини 

похилого віку; 

- встановлення психологічних чинників довголіття. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 знати: 

- актуальної проблематики геронтопсихології; 

- основних теорій старіння; 

- основних методів досліджень геронтопсихології; 

- закономірності розвитку в пізньому віці, чинники, що впливають на 

здатність особистості до подолання деформацій свого розвитку; 

- специфіки надання психологічної допомоги людям похилого віку.   

  уміти: 

- працювати з особами похилого віку; 

- надавати їм психологічну допомогу;  

- провести психо-корекційні заходи з подолання психологічних проблем у 

період старіння. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні питання, пізнавальна та емоційно-

мотиваційна сфера людей похилого віку 

Тема 1. Вступ до геронтопсихології та психологічний супровід осіб літнього 

віку. 

Тема 2. Пізнавальна сфера людей похилого віку 
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Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 

Змістовий модуль 2. Психологічна допомога людям в похилому віку та 

їх Я-концепція  

Тема 4. Я-концепція в похилому віці 

Тема 5. Психологічна допомога людям похилого віку 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Ермолаева М. В. Психология зрелого и позднего возрастов в вопросах и 

ответах: Учеб. пособие. — М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004.— 280 с. 

2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

3. Краснова О. В., Лидерс А. Г. Социальная психология старения. – М.: 

Академия, 2002. 

4. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., 

Академвидав, 2009. 

5. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. 

Допоміжна 

1. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический 

лексикон. Энциклопедический словар в шести томах / Ред..-сост. Л. А. 

Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровського. – М.: ПЕР СЭ, 2005. 

2. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: 

„Прайм-ЕВРОЗНАК”, 2005. 

3. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

 

4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є диференційований 

залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ділові ігри, 

індивідуальна дослідна робота, інтерактивне обговорення. 


