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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

1,5 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» нормативна 

спеціальність 053 – 

«Психологія». 

Модулів – 1 
 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 053 

Психологія 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання– к/р 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

10-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр психології 

10 год. - 

Семінарські 

10 год. -  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70 год. - 

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Пропонований навчальний курс містить інформацію про основні етапи 

розвитку науки та її зв’язок з іншими науковими дисциплінами, напрямки 

сучасних геронтологічних досліджень та проблему періодизації пізнього віку. 
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Курс акцентує увагу на питаннях попередження передчасного психічного 

старіння та психологічної підтримки осіб похилого та старечого віку.  

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. 

Завдання курсу: полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

- 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; 

- 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. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь щодо: 

- 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.   
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Загальна компетентність:  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність критично осмислювати проблеми у навчанні або професійній 

діяльності та на межі предметних галузей. 

- Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- Базові уявлення про основи психології, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку особистості та суспільства й  уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

- Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

- Фундаментальне знання теоретичної, прикладної та практичної 

психології. 

- Розвинута здатність розробляти програму  та виконувати складні 

психологічні дослідження з використанням широкого кола валідного та 

надійного психологічного інструментарію. 

- Розвинута здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

- Розвинуте вміння організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

- Здатність застосовувати на практиці базові інструментальні цінності 

психології, розуміння соціальних і психологічних наслідків своєї професійної 

діяльності. 
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- Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту.  

-  Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики.  

- Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку.  

- Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності.  

- Уміння критично оцінювати принципи і механізми професійної 

діяльності в рамках обраного профілю і конкретного випадку.  

- Створення психологічних просвітницьких программ для підвищення 

рівня психологічної культури населення. 

Програмні результати навчання:  

- Визначати, аналізувти та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв'язання. 

- Знати закономірності побудови та ефективного впровадження психологічних 

технологій згідно із запитом конкретного індивіда або групи. 

- Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

- Ілюструвати прикладами закономірностей та особливості функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

- Знати особливості функціонування психічних процесів і особливості їх 

розвитку в умовах педагогічного процесу; психологію навчання і виховання; 

основи управління навчальною діяльністю студентів; користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю.  

- Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

- Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, всановлювати 

ефективність власних дій. 
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- Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідкувати 

гуманістичним та демократичним цінностям.  

- Знати і дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

- Розуміти важливість збереження здоров’я та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредита ECTS. 

 

3. Програма 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. 

Об’єкт та предмет геронтопсихології. Поняття про геронтологію. Історія 

розвитку геронтології. Поняття про „пірамідальне” та „прямокутне” 

суспільство. Ейджизм. Геронтофобія. 

Геронтогенез та його основні закономірності. Періодизація життя людей 

похилого віку: передстаречий, старечий, післястаречий, старезний вік. 

Тривалість життя людини і чинники, що її зумовлюють. Максимальна 

(потенційна) тривалість, нормальна тривалість, середня тривалість, імовірна 

тривалість. 

Поняття про патологічне, біологічне та психологічне старіння. Теорії 

біологічного старіння: теорія запрограмованого старіння, стохастична теорія 

старіння. Феномен Хайфлика. 

 

Тема 2. Пізнавальна сфера людей похилого віку 



 8 

Особливості відчуттів та сприймань. Закономірність С. Пако. Старіння 

слухових відчуттів. Пресбіакусис. Тиннитус. Старіння зорових відчуттів. 

Пресбіопія, катаракта, глаукома, старечий міоз. Особливості смакової, нюхової, 

тактильної, температурної, больової, вестибулярної, вібраційної чутливості. 

Вікові зміни в сприйманні часу. 

Увага, пам’ять і мовлення в похилому віці. Позитивні та негативні 

інтелектуальні зміни в старості. Модель мудрості Б. Балтеса. Мінливий та 

кристалізований інтелект. Причини зниження швидкості інтелектуальних 

операцій. Динаміка інтелектуальних функцій у похилому віці. Чинники, що її 

визначають. Феномен „останнього спаду”. 

 

Тема 3. Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 

Старечі зміни емоційної сфери. Чинники позитивних та негативних емоцій 

у старості. Типи емоційного пристосування людини до старості: 

конструктивний, залежний, захисний, агресивно-звинувачувальний, 

самозвинувачувальний. 

Мотиваційні зміни в старості. Зв’язок мотиваційної сфери з потребами в 

похилому віці. Перспективне планування як фактор розвитку мотиваційної 

сфери. Мотивація творчої діяльності, подружніх стосунків, інтересу до братів 

та сестер. Мотиваційні дефекти в похилому віці: абулія, послаблення бажань, 

зниження енергетичності та рівня домагань, загострення мотиву влади, 

мотивація досягнення і страх невдачі. 

 

Змістовий модуль 2. Психологічна допомога людям в похилому віку та 

їх Я-концепція  

 

Тема 4. Я-концепція в похилому віці 

Основні складові та умови розвитку Я-концепції в похилому віці. Умови 

успішного розвитку Я-концепції. Теорія дисоціалізації Дж. Розена і Б. 
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Н’югартена. Основні джерела дисоціалізації: вихід на пенсію, нехтування 

старшого покоління, послаблення комунікабельності. 

Внутрішні конфлікти в старості (Р. Пек). Типи старіння: адаптивне і 

дезадаптивне. 

Умирання та смерть. Страх смерті. Стадії процесу пристосування до думки 

про смерть (Е. Кюблер-Росс). Стадії передсмертних переживань людини (Р. 

Нойес). Посмертні переживання людини (К. Осис, Р. Муді). Хоспіс. Еутаназія: 

активна, пасивна й автоеутаназія. 

 

Тема 5. Психологічна допомога людям похилого віку 

Мета психотерапевтичної роботи з літніми людьми, її основні способи і 

принципи, сутність підтримуючої психотерапії в роботі з людьми похилого 

віку. 

Специфіка і найважливіші завдання віково-психологічного 

консультування в старості, процедура віково-психологічного консультування 

літніх людей. 

Особливості тренінгу соціальних умінь і когнітивних навичок як методу 

психотерапії, специфічні можливості групової психотерапії в роботі з людьми 

похилого віку. Зміст біхевіоральної психотерапії депресії. особливості 

використання когнітивно-біхевіоральної психотерапії депресивних станів, 

интерперсональної психотерапії депресії у літніх людей. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л сем лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні питання та пізнавальна сфера людей похилого 

віку 

Тема 1. Вступ до 

геронтопсихології 

та психологічний 

супровід осіб 

літнього віку. 

14 2 2 - - 15 - - - - - - 

Тема 2. 

Пізнавальна 

сфера людей 

похилого віку 

16 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. 

Емоційно-

мотиваційні 

зміни в період 

старіння 

16 2 2 - - 15 - - - - - - 

Разом – зм. 

модуль1 

46 6 6 - - 40 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Емоційно-мотиваційна сфера та Я-концепція 

Тема 4. Я-

концепція у 

похилому віці 

27 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 5. Психоло-

гічна допомога 

людям похилого 

віку 

17 2 2 - - 20 - - - - - - 

Разом – зм. 

модуль 2 

44 4 4 - - 30 - - - - - - 

ІНДЗ – к/р - - - - - - - - - - - - 

Семестровий 

контроль – іспит 

- - - - - - - - - - - - 

Усього годин  
90 10 10 - - 70 - - - - - - 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до геронтопсихології та психологічний супровід 

осіб літнього віку. 

2 

2 Пізнавальна сфера людей похилого віку 2 

3 Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 2 

4 Я-концепція в похилому віці 2 

5 Психологічна допомога людям похилого віку 2 

 Разом 10 

 

6. Теми практичних  занять 

Не передбачено 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до геронтопсихології та психологічний супровід 

осіб літнього віку. 

15 

2 Пізнавальна сфера людей похилого віку 10 

3 Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 15 

4 Я-концепція в похилому віці 10 

5 Психологічна допомога людям похилого віку 20 

 Разом  70 

 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, тестування, практичні та 

ситуаційні вправи. 

 

10. Методи контролю 
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Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за 

виконанням завдань та оцінювання виконання семестрового залікового 

завдання.  

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам за іспит 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Лекції 2 2 2 2 2 10 

Практ.зан., лаб.роб., 

семін.зан. 

10 10 10 10 10 
50 

Поточн. 

контр.: 

реферат опитування 

5 5 5 5 10 
30 

ІДР - - - - 10 10 

Усього 17 17 17 17 32 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література; друковані періодичні 

видання; ілюстративний матеріал. 

 

13. 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. 

 

 

 


