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Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

0301 соціально-політичні 

науки Нормативна 

Напрям підготовки  

6.030102 – психологія  

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

7.03010201 – психологія  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

18 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

54 год. 8 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

63 год. 55 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/1 

для заочної форми навчання – 1/5 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає у ознайомленні студентів із 

закономірностями психічного розвитку людини в похилому віці, пізнавальною 

сферою осіб похилого віку, емоційно-мотиваційними змінами і Я-концепцією у 

старості. 

Завдання дисципліни – оволодіти такими базовими поняттями, як 

геронтогенез,  ассивн, геронтофобія; формування в студентів позитивного 

ставлення до осіб похилого віку. 

Дисципліна «Психологія зрілого та похилого віку»  викладається студентам 

на 2 курсі (у ІV семестрі) і має завданням закріплення базових знань та навичок, 

вихідних для засвоєння вже прослуханих вузько-специфічних психологічних 

дисциплін. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні закономірності геронтогенезу;  

 чинники, що зумовлюють тривалість життя людини;  

 причини старіння людини;  

 особливості пізнавальної сфери людей похилого віку;  

 емоційно-мотиваційні зміни в період старіння;  

особливості Я-концепції людини в похилому віці. 

вміти:  

 працювати з особами похилого віку; 

 надавати їм психологічну допомогу; 

 провести тренінги з подолання психологічних проблем у період старіння . 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Вступ 

Змістовий модуль 1. Загальні питання та пізнавальна сфера людей 

похилого віку.  

ТЕМА 1. Об’єкт та предмет геронтопсихології. Поняття про геронтологію. 

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

суспільство. Ейджизм. Геронтофобія. 

ТЕМА 2. Геронтогенез та його основні закономірності. Періодизація життя 

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

ТЕМА 3. Тривалість життя людини і чинники, що її зумовлюють. 

Максимальна (потенційна) тривалість, нормальна тривалість, середня тривалість, 

імовірна тривалість. 

ТЕМА 4. Поняття про патологічне, біологічне та психологічне старіння. 

Теорії біологічного старіння: теорія запрограмованого старіння, стохастична 

теорія старіння. Феномен Хайфлика. 

ТЕМА 5. 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. 
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ТЕМА 6. 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”. 

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

похилого та старечого віку. 

ТЕМА 7. Старечі зміни емоційної сфери. Чинники позитивних та негативних 

емоцій у старості. Типи емоційного пристосування людини до старості:  

конструктивний, залежний, захисний,  ассивна о-звинувачувальний, 

самозвинувачувальний. 

ТЕМА 8. Мотиваційні зміни в старості. Зв’язок мотиваційної  ассивн 

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. 

ТЕМА 9. Основні складові та умови розвитку Я-концепції в похилому віці. 

Умови успішного розвитку Я-концепції. Теорія дисоціалізації Дж. Розена і Б. 

Н’югартена. Основні джерела дисоціалізації: вихід на пенсію, нехтування 

старшого покоління, послаблення комунікабельності.  

ТЕМА 10. Внутрішні конфлікти в старості (Р. Пек). Типи старіння: адаптивне 

і дезадаптивне.  

ТЕМА 11. Умирання та смерть. Страх смерті. Стадії  ассивна пристосування 

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

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

активна,  ассивна й автоеутаназія. 

 

0 Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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. Об’єкт та предмет 

геронтопсихології. 

8 1 4   3 37 2 5   5 

Тема 2. Геронтогенез та 

його основні 

закономірності. 

10 1 4   5   5 

Тема 3. Тривалість життя 

людини і чинники, що її 

зумовлюють. 

10 1 4   5   5 

Тема 4. Поняття про 

патологічне, біологічне та 

психологічне старіння. 

10 2 4   4   5 
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Тема 5. Особливості 

відчуттів та сприймань. 

14 2 6   6   5 

Тема 6. Увага, пам’ять і 

мовлення в похилому віці. 

18 4 6   8   5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

70 11 28   31 37 2 5   30 

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

похилого та старечого віку. 

Тема 7. Старечі зміни 

емоційної сфери. 

18 2 6   10 30 2 3   5 

Тема 8. Мотиваційні зміни 

в старості. 

18 2 6   10   5 

Тема 9. Основні складові та 

умови розвитку Я-

концепції в похилому віці. 

8 1 4   3   5 

Тема 10. Внутрішні 

конфлікти в старості (Р. 

Пек). 

8 1 4   3   5 

Тема 11. Умирання та 

смерть. 

13 1 6   6   5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

65 7 26   32 30 2 3   25 

Усього годин 135 18 54   63 67 4 8   55 

 

0 Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна ф.н. заочна ф.н. 

1 Об’єкт та предмет геронтопсихології. 4 5 

2 Геронтогенез та його основні закономірності. 4 

3 Тривалість життя людини і чинники, що її 

зумовлюють. 

4 

4 Поняття про патологічне, біологічне та 

психологічне старіння. 

4 

5 Особливості відчуттів та сприймань. 6 

6 Увага, пам’ять і мовлення в похилому віці. 6 

7 Старечі зміни емоційної сфери. 6 3 

8 Мотиваційні зміни в старості. 6 

9 Основні складові та умови розвитку Я-концепції 

в похилому віці. 

4 

10 Внутрішні конфлікти в старості (Р. Пек). 4 

11 Умирання та смерть. 6 

Усього: 54 години 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна ф.н. заочна ф.н. 

І. Підготовка теоретичних питань. 

1 Тривалість людського життя в історичному 

ракурсі. 

2 2 

2 Сучасні теорії старіння. Етнічні особливості 

ейджизму. 

2 2 

3 Здобутки українських та зарубіжних вчених-

довгожителів. 

2 2 

4 Вікові задачі розвитку пізньої дорослості. 3 2 

5 Дисоціалізація особистості: її причини та 

наслідки. 

2 1 

6 Особливості пізнавальної сфери осіб 

перестаречого, старечого, після старечого та 

старезного віку. 

4 3 

7 Особливості емоційно-мотиваційної сфери осіб 

перестаречого, старечого, після старечого та 

старезного віку. 

2 2 

8 Індивідуальне психологічне консультування осіб 

похилого віку. 

2 2 

9 Техніки індивідуального консультування та 

психотерапії. 

2 2 

10 Проблема самогубств та еутаназії в старечому 

віці. Психологічна допомога в системі хосписів. 

2 2 

11 Феномен посмертних переживань. 2 2 

ІІ. Підготовка до практичних занять.  

1. Конспектування визначеного переліку 

першоджерел. 

12 15 

2. Науково-методична підготовка, проведення та 

психологічний аналіз інтерв’ю. 

20 15 

ІІІ. Підготовка до контрольних робіт.  

 Підготовка до контрольних робіт. 6 3 

Усього: 63 години 

 

9. Індивідуальні завдання 

Дві контрольні роботи у виді тестів. 

 
10. Методи навчання 

Словесні (лекція, бесіди, дискусії, інструктажі); Наочні (демонстрація, 

ілюстрація); Практичні (самостійна робота, індивідуальна робота); 

Проблемні (проблемне викладання, частково-пошукове); Інтерактивні 

(евристична бесіда, проблемна лекція, лекція-презентація, методи з 

використанням мультимедійних технологій) 
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11. Методи контролю 

Практична контрольна перевірка (синтезована – узагальнена перевірка 

знань, умінь, навичок; ймовірна – перевірка всієї системи знань); Тестовий 

метод; Програмований метод; Взаємоконтроль; Самоконтроль; 

Самооцінка. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

40 60 100 

 

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  

0-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання  

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* виставляється тільки якщо залік складений комісії.  

 

13. Методичне забезпечення 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: методи усного викладення знань (лекція, бесіда, 

ілюстрації та демонстрації при усному викладенні); методи закріплення матеріалу 

та методи по виробці вмінь та навичок (конспектування першоджерел,робота з 

роздатковим матеріалом, розв’язання тестових завдань та психологічних задач, 

відповіді на питання, підготовка, проведення та аналіз інтерв’ю). 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування та поточний контроль, 

підсумковий контроль. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорний конспект лекцій, ілюстративні 

матеріали, літературні джерела (у тому числі перелік першоджерел для 

конспектування). 

1. Геронтопсихологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 

за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. – Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2010. – 19 с. 

2. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу 

«Геронтопсихологія». Для студентів V курсу напряму підготовки „Психологія” 

(денна форма навчання). – Львів, 2009. – 10 с. 
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14. Рекомендована література 

Базова 

1. Абульханова К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова. – 

СПб. : Алетейя, 2001. – 304 с. 

2. Альперович В. Д. Геронтология. Старость: социокультурный портрет. – 

М.: Приор, 1998. 

3. Анцыферова Л. И. Поздний период жизни человека: типы старения и 
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