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Назва дисципліни  Геронтопсихологія  
Адреса викладання 

дисципліни 
м. Львів, вул. Коперника, 3, ауд. 411 
Дистанційно на платформі ZOOM 
https://zoom.us/j/98025665278?pwd=ZFQ0K3hBc2J3RUM3YzN3b1hkS2lwdz09 

Факультет та ка-
федра, за якою за-
кріплена дисцип-

ліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

05 – соціальні та поведінкові науки 
053 - психологія 

Викладачі курсу Лекції: Партико Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, профе-
сор кафедри психології 
Семінарсько-практичні: Партико Тетяна Борисівна, кандидат психологічних на-
ук, доцент, професор кафедри психології 

Контактна інфор-
мація викладачів 

Tetyana.Partyko@lnu.edu.ua 
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji  
вкладка співробітники (Партико Т.Б.) 

Консультації з пи-
тань навчання по 
дисципліні відбу-

ваються 

Четвер, 18:00-19:00 год. 
 
Посилання для входу 
https://zoom.us/j/93888134768?pwd=WHdDbkxiVlozUjByNytpcCtLZU5JUT09 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji  
вкладка співробітники (Партико Т. Б.) 

Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб ознайомити студентів із закономірностями психічного 
розвитку людини в похилому віці, з пізнавальною сферою осіб похилого віку, 
емоційно-мотиваційними змінами, особистісним та соціокультурним розвитком 
у старості, завершенням життєвого шляху людини. Тому у курсі окреслено ос-
новні закономірності геронтогенезу, фактори, що зумовлюють тривалість життя 
людини, базові критерії старіння, теорії старіння, об’єктивні та суб’єктивні фак-
тори динаміки пізнавальних функцій у літніх людей, фізичні, соціально-
демографічні та психологічні чинники задоволеності життям у старості, пробле-
ми соціалізації та соціально-психологічної адаптації в осіб похилого віку, поми-
рання та смерть як психологічна проблема, які потрібні для засвоєння понятій-
ної бази геронтопсихології. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Геронтопсихологія» є  нормативною дисципліною зі спеціальності 
053 - психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» другого (ма-
гістерського) рівня вищої освіти, яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дис-
ципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Геронтопсихологія» є ознайомити 
студентів із закономірностями психічного розвитку людини в похилому віці, з 
пізнавальною сферою осіб похилого віку, емоційно-мотиваційними змінами, 
особистісним та соціокультурним розвитком у старості, завершенням життєвого 
шляху людини. 

Література для ви-
вчення дисципліни 

 Основна література:  
1. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопси-
хології / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко; за ред. В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий 
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Дім «Слово», 2013. 
2. Долинська Л.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія: 
Навч. посібн. – К.: Каравела, 2012. – 240 с. 
3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008 – С. 
719-818. 
4. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие 
– М.: Академия, 2002. – 288 с. 
5. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник. – К.: Кондор, 2011. – С. 404-444.  
6. Партико Т. Б. Геронтопсихологія: навчально-методичний посібник. – Львів, 
2012. – 136 с. 
7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии раз-
вития / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 347-395. 
8. Райгородский Д.Я. Психология старости: Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ–
М, 2004. – 733 с. 
9. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с. 

 
Додаткова література:  
1. Ермолаева М.В. Практическая психология старости. – М.: ЕКСМО–Пресс, 
2002. – 318 с. 
2. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие 

– М.: Академия, 2002. – 288 с. 
3. Малкина-Пых И.Г. Кризисы пожилого возраста: справочник практ. психоло-
га. – М.: Эксмо, 2005. – 366 с. 
4. Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. 
Лидерс. – М.: Академия, 2003. – 412 с. 
5. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. по-
собие. – М.: Академия, 2005. – 208 с. 
6. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология: Учеб. пособие. – 
М.: Владос, 1999. –224 с. 
7. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический 
лексикон. Энциклопедический словар в шести томах / Ред..-сост. Л. А. Карпен-
ко. Под общ. ред. А. В. Петровського. – М.: ПЕР СЭ, 2005. 
 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 години семінарсько-
практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані резуль-
тати навчання 

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як здатність вирішувати 
складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплек-
сністю та невизначеністю умов і вимог. Курс формує такі загальні компетентності, як здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності, здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здатність діяти соці-
ально відповідально та свідомо. У результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні компе-
тентності:  здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуаль-
них проблем психологічної науки та/або практики, здатність самостійно планувати, організову-
вати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практич-
ної значущості, здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 
та/або доказові методики і техніки практичної діяльності, здатність здійснювати практичну дія-
льність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 
спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік, здатність дотримувати-
ся у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями, 
здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у 
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складних життєвих ситуаціях. Програмними результатами навчання є  здатність здійснювати 
пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, вміти організовувати та проводити психоло-
гічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів, узагальнювати емпіричні дані 
та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистос-
ті, груп, організацій, доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній 
та усній формах, брати участь у фахових дискусіях, вирішувати етичні дилеми з опорою на нор-
ми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.  

Ключові слова Старість, геронтогенез, тривалість життя, теорії старіння, життєва мудрість. 
Формат курсу Очний (семінарсько-практичні), дистанційний (лекції). 

 Проведення лекцій, семінарсько-практичних занять, консультацій та самостійної 
роботи студентів для кращого розуміння тем. 

Теми Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі 
тези 

Форма дія-
льності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література.*** 
Ресурси в інтернеті 

Завдання, 
 год 

Термін 
виконан
ня 

1/12.02/ 
15.05-
16.25 

 Знайомство з програ-
мою курсу, вимогами, 
завданнями до семінар-
сько-практичних занять, 
самостівйної роботи. 

сем.зан. Пошук 
навчальної 
літератури 
 
Підгот. 

до сем.зан. 
 
2 год 

26.02 

2/18.02/ 
16.40-
18.00 

Тема 1. Вступ до герон-
топсихології 
Об’єкт та предмет геро-
нтопсихології. Зв’язок з 
геронтологією. Коротка 
історія розвитку герон-
тології та геронтопсихо-
логії. Поняття про “пі-
рамідальне” та “прямо-
кутне” суспільство. 
Сучасна демографічна 
тенденція у світі. Понят-
тя про ейджизм та геро-
нтофобію. Основні зако-
номірності геронтогене-
зу. Періодизація життя 
людей похилого віку. 
Періоди життя людей 
похилого віку (І. Берн-
сайд. Тривалість життя 
та фактори, що її зумов-
люють. Максимальна, 
нормальна, середня та 
ймовірна тривалість 
життя. Поняття про 
старіння та старість. 
Базові критерії старіння 
(Б. Стрехлер). Різновиди 
старіння. Поняття про 
психологічний та соціа-

лекція Альперович В. Д. 
Проблемы старения. 
Демография, психо-
логия, социология. – 
М., 2004. – 349 с. 
Крайг Г., Бокум Д. 
Психология развития. 
9-е изд. – СПб.: Пи-
тер, 2004. – С. 719-
730, 741-744. 
Краснова О. В. Сте-
реотипы и аттитюды 
к пожилым людям 
(опыт социально-
психологического 
исследования). – М.: 
Прометей, 2004. – 303 
с. 

 
Підгот. 

до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури 
 
3 год 

26.02 
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льний вік. Різновиди 
старості.Теорії старіння. 

3/26.02/ 
15.05-
16.25 

Тема 1. Вступ до герон-
топсихології 
Предмет і завдання 
геронтопсихології. Ко-
ротка історія розвитку 
геронтології та герон-
топсихології. 
Поняття про “пірамі-
дальне” та “прямокут-
не” суспільство. 
Соціальні установки та 
стереотипи стосовно 
людей похилого віку. 
Основні закономірнос-
ті геронтогенезу. 
Характеристика періо-
дів життя людей похи-
лого віку 
Тривалість життя лю-
дини. 
Теорії старіння. 

сем.зан. Новікова Ж. М. Особ-
ливості вікової періо-
дизації та класифікацї 
осіб похилого віку // 
Практична психологія 
та соціальна робота. – 
2009. – № 6. – С. 76-
77. 
Стюарт-Гамильтон 
Я. Психология старе-
ния. – СПб.: Питер, 
2002. – С. 13-41. 

 

 
Підгот. 

до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури 
 
3 год 

26.02 

4/4.03/ 
16.40-
18.00 

Тема 2. Пізнавальна 
сфера людей похилого 
віку 
Зниження ефектив-
ності роботи відчуттів 
та сприймань. Старіння 
слухових відчуттів та 
сприймань. Стареча 
туговухість (пресбіаку-
зис). Феноменом зрос-
тання відчуття голос-
ності. Тиннитус. 
Старіння зорових від-
чуттів та сприймань. 
Пресбіопія. Катаракта. 
Глаукома. Старечий 
(сенильний) міоз. 
Зміни смакової, нюхо-
вої, тактильної, темпе-
ратурної, больової, 
вестибулярної, 
вібраційної чутливості. 
Вікові зміни сприй-
мання часу. Зако-
номірність С. Пако. 
Старіння слухових від-
чуттів та сприймань. 
Форми втрати слуху: 
пресбіакузис і тин-
нитус. 
Втрата зору в похило-
му віці. Пресбіопія, 
катаракта, глаукома. 
Старечий міоз. 
Вікові зміни смакової, 
нюхової, тактильної, 

лекція Александрова М. Д. 
Проблемы социаль-
ной и психологиче-
ской геронтологии. 
– Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1974. – 
С. 49-58, 94-99. 
Крайг Г., Бокум Д. 
Психология разви-
тия. 9-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004. – С. 
734-741, 744-758. 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури 
 
 
3 год 

26.03 
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температурної, больо-
вої, вестибулярної та 
вібраційної чутливості. 
Вікові зміни сприй-
мання часу. Особливості 
уваги, пам’яті та мов-
лення у похилому віці. 
Найпоширеніші причи-
ни забування. Чинники 
послаблення мовлен-
нєвої діяльності. 
Позитивні та негативні 
інтелектуальні зміни в 
старості. Зниження 
швидкості інтелекту-
альних операцій у стар-
шому віці. Гіпотеза 
загального уповільнення 
(гіпотеза швидкості). 
Феномен “останнього 
спаду” (термінального 
спаду). Модель мудрості 
П. Балтеса. Когнітивні 
властивості мудрості. 
Поняття про поточний 
(динамічний) інтелект 
та кристалізований 
інтелект. 
Об’єктивні та 
суб’єктивні фактори 
динаміки пізнавальних 
функцій у літніх лю-
дей. Деменція. Фізичні, 
соціальні та психо-
логічні чинники зни-
ження інтелектуальних 
функцій. Теорія неви-
користання. 

5/12.03/ 
15.05-
16.25 

Практична робота № 1 практ.зан. Платформа 
MOODLE 

Підгот. 
до практ. 
зан. 
 
4 год 

1.04 

6/18.03/ 
16.40-
18.00 

 Тема 3. Емоційно-
мотиваційні зміни в 
період старіння 
Особливості емоцій-
ності людини у ста-
рості. Стратегії 
емоційного старіння 
(М. В. Єрмолаєва). Пе-
реживання самотності 
літніми людьми. 
Фізичні, соціально-
демографічні та психо-
логічні чинники задо-
воленості життям у 
старості. Зміна потреб, 
мотивів і ціннісних 

лекція Ильин Е. П. Эмоции 
и чувства. – СПб.: 
Питер, 2002. – 
С.406-407. 
Краснова О. В., Ли-
дерс А. Г. Социаль-
ная психология ста-
рения: Учеб. посо-
бие – М.: Академия, 
2002. – С. 53-59, 
176-187. 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури 
 
3 год 

9.04 
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орієнтацій у старості. 
Діапазон та ієрархія 
потреб. Особливості 
мотиваційно-
потребової сфери. 
Фактори розвитку мо-
тиваційної сфери. Мо-
тиваційні дефекти. 
Переоцінка цінностей 
у старечому віці. 

7/26.03/ 
15.05-
16.25 

Тема 2. Пізнавальна 
сфера людей похилого 
віку 
Старіння слухових від-
чуттів та сприймань. 
Форми втрати слуху: 
пресбіакузис і тин-
нитус. 
Втрата зору в похилому 
віці. Пресбіопія, ката-
ракта, глаукома. Старе-
чий міоз. 
Вікові зміни смакової, 
нюхової, тактильної, 
температурної, больо-
вої, вестибулярної та 
вібраційної чутливості.  
Вікові зміни сприй-
мання часу. 
Особливості уваги, 
пам’яті та мовлення у 
похилому віці.  
Зниження швидкості 
інтелектуальних опера-
цій у старшому віці. 
Гіпотеза загального 
уповільнення. Феномен 
“останнього спаду” 
(термінального спаду). 
Модель мудрості П. 
Балтеса. Когнітивні 
властивості мудрості.  
Об’єктивні та 
суб’єктивні фактори 
динаміки пізнавальних 
функцій у похилому 
віці. Теорія невикорис-
тання. 
 

сем.зан. Психология челове-
ка от рождения до 
смерти / Под ред. А. 
А. Реана. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2005. – С. 349-350. 
Стюарт-
Гамильтон Я. Пси-
хология старения. – 
СПб.: Питер, 2002. – 
С. 25-33, 42-125. 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури  
 
3 год 

26.03 

8/1.04/ 
16.40-
18.00 

Виконання кон-
трольних тестових 
завдань  
за МОДУЛЕМ І: Те-
ми 1-2 

 
Тема 3. Емоційно-
мотиваційні зміни в 
період старіння 
Мотивація сімейних 

Тести 
 
 
 
 
 
 
лекція 

 
 
 
 
 
 
Мартинюк І. А. 
Психологічна допо-
мога людям похило-
го віку, або практи-

Підгот. 
до модуля 
І 
4 год 
 
Підгот. 

до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури  

1.04 
 
 
 
 
 
9.04 
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відносин: подружні 
стосунки, стосунки з 
дітьми та онуками, з 
братами/сестрами. Типи 
взаємодії батьків похи-
лого віку з дорослими 
дітьми. 

кум з геронтопсихо-
логії // Практична 
психологія та 
соціальна робота. –  
2007. – № 1. – С. 32-
38; № 2. – С. 15-17. 
Психология челове-
ка от рождения до 
смерти / Под ред. 
А.А. Реана. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2005. – С. 359-373. 

 
2 год 

9/9.04/ 
15.05-
16.25 

Тема 3. Емоційно-
мотиваційні зміни в 
період старіння 
Особливості емоційнос-
ті людини у старості. 
Стратегії емоційного 
старіння. Переживання 
самотності літніми 
людьми. Психологічна 
допомога. Фізичні, 
соціально-демографічні 
та психологічні чинни-
ки задоволеності жит-
тям у старості. Емоційні 
проблеми виходу на 
пенсію.Зміна потреб, 
мотивів і ціннісних 
орієнтацій у старості. 
Мотиваційні дефекти. 
Мотивація сімейних 
відносин: подружні 
стосунки, стосунки з 
дітьми та онуками, з 
братами/сестрами. 
Типи взаємодії батьків 
похилого віку з дорос-
лими дітьми. Типи по-
ведінки бабусь. 

сем.зан. Мартинюк І. А. 
Психологічна допо-
мога людям похило-
го віку, або практи-
кум з геронтопсихо-
логії // Практична 
психологія та 
соціальна робота. –  
2007. – № 1. – С. 32-
38; № 2. – С. 15-17. 
Психология челове-
ка от рождения до 
смерти / Под ред. 
А.А. Реана. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2005. – С. 359-373. 
 
 
 
 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури  

 
4 год 

9.04 

10/15.04/ 
16.40-
18.00 

Тема 4. Особистісний 
та соціокультурний 
розвиток у старості 
Завдання розвитку лю-
дини у похилому віці 
(А. В. Мудрик): приро-
дно-культурні, соціа-
льно-культурні та соці-
ально-психологічні. 
Погляди Е. Еріксона, 
Ш. Бюллер та Р. Пекка. 
Криза пізньої доросло-
сті, її зміст та суть.  
Я-концепція в структу-
рі самосвідомості літ-
ньої людини. Зміни 
самосвідомості (В. С. 
Мухіна). Основні за-
вдання Я-концепції. 

лекція Крайг Г., Бокум Д. 
Психология разви-
тия. 9-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004. – С. 
759-792. 
Малкина-Пых И. Г. 
Кризисы пожилого 
возраста. – М.: Изд-
во Эксмо, 2005. – 
368 с. 
 

 
 
Підгот. 

до сем.зан. 
Реферув. 
наук. літе-
ратури  

 
3 год 

23.04 



 9

Складові Я-концепції: 
психосоматична, ког-
нітивно-поведінкова, 
оцінкова. Особливості 
Я-концепції. Рівень, 
адекватність та стій-
кість самооцінки у піз-
ній дорослості. Умови 
успішного розвитку Я-
концепції.  

11/23.04/ 
15.05-
16.25 

Тема 4. Особистісний 
та соціокультурний 
розвиток у старості 
Завдання розвитку лю-
дини у похилому віці. 
Криза пізньої доросло-
сті, її зміст та суть. 
Зміни у самосвідомості 
літньої людини. 
Основні завдання та 
складові Я-концепції у 
старості. 
Особливості Я-
концепції та умови її 
успішного розвитку в 
осіб похилого віку. 
Рівень, адекватність та 
стійкість самооцінки. 
 

сем.зан. Мартинюк І. А. 
Психологічна допо-
мога людям похило-
го віку, або практи-
кум з геронтопсихо-
логії // Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2007. – № 1. – С. 32-
38; № 2. – С. 15-17. 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
проведен-
ня практ. 
роб. 
 

 
 

4 год 

23.04 

12/29.04/ 
16.40-
18.00 

Тема 4. Особистісний 
та соціокультурний 
розвиток людини у 
старості  (продовжен-
ня) 
Особливості темпера-
менту та характеру.  
Проблеми соціалізації 
та соціально-
психологічної адапта-
ції в осіб похилого ві-
ку. Теорія дисоціаліза-
ції (Р. Хевігхерст, Дж. 
Розен, Б. Нойгартен, В. 
Генрі та ін.). Джерела 
дисоціалізації. Факто-
ри соціально-
психологічної адапта-
ції у похилому віці. 
Типологія особистості 
людей похилого віку. 
Типи пристосування 
людини до старості (С. 
Рейхард), типи особи-
стості людей старечого 
віку (Б. Нойгартен), 
соціально-психологічні 
типи старості (І. С. 
Кон), типи старих лю-
дей (Ф. Гізе). Типи 

лекція Психология челове-
ка от рождения до 
смерти / Под ред. 
А.А. Реана. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2005. – С. 374-380. 
Стюарт-
Гамильтон Я. Пси-
хология старения. – 
СПб.: Питер, 2002. – 
С. 126-149. 
Ястребов А. Л. 
Мужчина от 17 до 
71: режиссура воз-
растных кризисов. – 
М.: 2010. – 270 с. 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
 

Опрацювання
результатів 
практичної 
роботи 

 
3 год 

7.05 
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старіння: безконфлікт-
не адаптивне (продук-
тивне) та конфліктне 
дезадаптивне (непро-
дуктивне). Проме-
теївський та продук-
тивно-автономний 
шляхи старіння. 

13/7.05/ 
15.05-
16.25 

Тема 4. Особистісний 
та соціокультурний 
розвиток у старості 
Особливості темпера-
менту та характеру 
літньої людини. 
Теорія дисоціалізації. 
Джерела дисоціаліза-
ції. 
Фактори соціально-
психологічної адапта-
ції у похилому віці.  
Типологія особистості 
людей похилого віку. 
 

сем.зан. Психология челове-
ка от рождения до 
смерти / Под ред. 
А.А. Реана. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2005. – С. 374-380. 
Стюарт-
Гамильтон Я. Пси-
хология старения. – 
СПб.: Питер, 2002. – 
С. 126-149. 
Ястребов А. Л. 
Мужчина от 17 до 
71: режиссура воз-
растных кризисов. – 
М.: 2010. – 270 с. 
 

Підгот. 
до сем.зан. 
 

Опрацювання
результатів 
практичної 
роботи 

 
4 год 

7.05 

14/13.05/ 
16.40-
18.00 

Тема 5. Завершення 
життєвого шляху лю-
дини 
Помирання та смерть 
як психологічна про-
блема. Поняття про 
танатологію. Проблема 
страху смерті; чинни-
ки, що його зумовлю-
ють. 
Стадії процесу при-
стосування до думки 
про смерть (Е. Кюблер-
Росс). Передсмертні та 
посмертні переживан-
ня. Стадії передсмерт-
них переживань 
(Р.Нойес). Досліджен-
ня К. Осіса та Р. Муді. 
Проблема “доброї 
смерті”. Поняття про 
хоспіси, історія виник-
нення. Евтаназія, її 
різновиди (активна, 
пасивна, 
автоевтаназія). 

лекція Арьес Ф. Человек 
перед лицом смерти. 
– М.: Прогресс, 
1992. 
Гроф С., Хэлифакс 
Дж. Человек перед 
лицом смерти. – М.: 
Изд-во Трансперсо-
нального ин-та, 
1996. 
Зорза Р., Зорза В. 
Путь к смерти: 
Жить до конца. – 
М.: Прогресс, 1990. 
Калиновский П. П. 
Переход: Последняя 
болезнь, смерть и 
после. – М.: Ново-
сти, 1991. 
Крайг Г., Бокум Д. 
Психология разви-
тия. 9-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004. – С. 
793-818. 
Психология челове-
ка от рождения до 
смерти / Под ред.  

Підгот. 
до сем.зан. 
 
Інтерпретація
результатів 
практичної 
роботи 

 
3 год 
 
 
 

21.05 

15/21.05/ 
15.05-
16.25 

Тема 5. Завершення 
життєвого шляху лю-
дини 
Помирання та смерть як 
психологічна проблема. 
Поняття про танатоло-
гію. 

сем.зан. А.А. Реана. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2005. – С. 388-391. 
Мартинюк І. А. 
Психологічна допо-
мога людям похило-
го віку, або практи-

Підгот. 
до сем.зан. 
 
Інтерпретація
результатів 
практичної 
роботи 

21.05 
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Проблема страху смерті; 
чинники, що його зумо-
влюють. 
Стадії процесу присто-
сування до думки про 
смерть.  
Передсмертні та посме-
ртні переживання. Ста-
дії передсмертних пе-
реживань. 
Поняття про хоспіси, 
історія виникнення.  
Евтаназія, її різновиди. 

кум з геронтопсихо-
логії // Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2007. – № 1. – С. 32-
38; № 2. – С. 15-17. 
Ярмусь С., Ярмусь 
А. До питання ста-
рості, хворіння і 
смерті. – Вінніпег: 
Екклезія, 1989. 
 

 
4 год 

16/27.05/ 
16.40-
18.00 

Виконання кон-
трольних тестових 
завдань  
за МОДУЛЕМ ІІ: Те-
ми 3-5 
 
Здача практичних 
робіт № 2 і № 3 
 

тести 
 
 
 
 
 
практ.роб. 

 Підгот. до 
змістового 
модуля 2 
Оформ-
лення 
практич-
них робіт 
 
6 год 
 

27.05 

 

Підсумковий кон-
троль, форма 

Іспит в кінці семестру 
тестовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної психології, 
вікової психології, соціальної психології, психології сім’ї, психології конфлікту 

Навчальні методи 
та техніки, які бу-
дуть використову-
ватися під час ви-
кладання курсу 

Презентації, лекції, семінари, практичні заняття, дискусії. 

Необхідне облад-
нання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії оціню-
вання (окремо для 
кожного виду нав-
чальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
 контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 14 
 семінарські заняття: максимальна кількість балів 18 
 практичні роботи: максимальна кількість балів 18 
 іспит: максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до  екза-
мену 

1. Поняття про геронтологію. Коротка історія її розвитку. Зв’язок між геронтологією й герон-
топсихологією. 
2. Об’єкт та предмет геронтопсихології. 
3. Поняття про „пірамідальне” та „прямокутне” суспільство. 
4. Соціальні установки та стереотипи стосовно людей похилого віку.  
5. Поняття ейджизму та геронтофобії. 
6. Основні закономірності геронтогенезу. 
7. Характеристика періодів життя людей похилого віку: передстаречий, старечий, післястаре-
чий та старезний вік.  
8. Максимальна та нормальна тривалість життя людини. Середня та ймовірна тривалість життя 
населення. Фактори, що їх зумовлюють. 
9. Патологічне, біологічне та психологічне старіння.  
10. Теорії біологічного старіння. 
11. Старіння слухових відчуттів.  



 12

12. Форми втрати слуху: пресбіакусис і тиннитус. 
13. Втрата зору в похилому віці. Пресбіопія, катаракта, глаукома. Старечий міоз. 
14. Вікові зміни смакової, нюхової, тактильної, температурної, больової, вестибулярної та 
вібраційної чутливості.  
15. Увага, пам’ять та мовлення в похилому віці. 
16. Поняття про життєву мудрість. Когнітивні властивості мудрості.  
17. Модель мудрості Б. Балтеса. 
18. Причини зниження швидкості інтелектуальних операцій у старшому віці. 
19. Об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки інтелектуальних функцій у похилому віці.  
20. Феномен „останнього спаду”. 
21. Специфічні зміни емоційної сфери в старечому віці.  
22. Фактори виникнення позитивних/негативних емоцій у старості. 
23. Типи емоційного пристосування людини до старості. 
24. Мотиваційні зміни на окремих періодах життя людини похилого віку. 
25. Фактори розвитку мотиваційної сфери в старості. 
26. Мотиваційні дефекти в похилому віці. 
27. Умови розвитку Я-концепції в старості. 
28. Складові Я-концепції в період старіння. Особливості самооцінки. 
29. Теорія дисоціалізації. 
30. Внутрішні конфлікти в період старіння. 
31. Типи старіння: адаптивне та неадаптивне. 
32. Страх смерті. Стадії процесу пристосування до думки про смерть.  
33. Стадії передсмертних переживань. 
34. Феномен посмертних переживань людини. 
35. Проблема самогубств та еутаназії в старечому віці. 
 

Опитування https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJBUpjqwQq7TXF27mGGM5531DKyJxD
EzIxxK3lNwtQ0/edit?usp=sharing 
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