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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Геронтопсихологія» укладена
відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеня
магістр спеціальності 053 Психологія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості психіки та
поведінки людей віку пізньої дорослості.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, вікова психологія,
диференціальна психологія.
Метою навчальної дисципліни є навчити студентів теоретичним основам і
прикладним умінням у галузі психології осіб літнього та старечого віку.
Основними завданнями навчальної дисципліни є сформувати у студентів
уявлення про старість як особливий період розвитку людини, теорії старіння,
анатомо-фізіологічні особливості осіб літнього та старечого віку, вікові зміни
особистості у старості, особливості пізнавальних процесів у літньому та
старечому віці, психічні порушення і старіння, місце старіючої людини в
суспільстві, особливості міжособистісних стосунків у старості, особливості
соціальної та психологічної діяльності зі старими людьми.
Програмні компетентності:
- загальні: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінувати
та поважати різноманітність і мультикультурність; здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів); здатність мотивувати людей та рухатися до
спільної мети.
- спеціальні: здатність інноваційно вирішувати наукові і практичні професійні
завдання; здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та
групову психокорекцію) відповідно до запиту.
Результати навчання: здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
професійно важливих знань з різних джерел з використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій; знати та використовувати різні
психологічні підходи до аналізу, пояснення та інтерпретації одержаних
результатів наукового дослідження за наявності наукових даних та доказової бази
щодо їх ефективності; узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні
висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп,
організацій; визначати перспективи подальших досліджень; уміти створювати та
впроваджувати інноваційні соціально-психологічні проекти у різних сферах
суспільного життя; уміти коректно здійснювати психологічну інтервенцію в
діяльність особистості, груп, організацій та забезпечувати моніторинг її
ефективності; демонструвати належні вміння ефективного спілкування на рівні
особистості, групи, організації; володіти вміннями психологічного та
психотерпевтичного впливу; демонструвати прихильність до етичних
зобов’язань, професійних цінностей, етики поведінки в науковій і практичній
діяльності; виокремлювати та систематизувати психологічні проблеми, чинники
та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних
рівнях (макро-, мезо-, мікро-) аналізу; уміти мотивувати людей для досягнення
спільної мети.
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
Предмет геронтопсихології як розділу вікової психології та геронтології, її
завдання. Взаємозв’язок геронтопсихології з іншими науками (психологічними та
непсихологічними науками, науками про старість). Методи дослідження в
геронтопсихології. Застосування лонгітюдного методу у встановленні
психологічних особливостей старіючої людини. Ефект когорти. Етапи
становлення науки про старість та старіння. Розвиток геронтопсихології у межах
філософії, медицини та геронтології. Сучасний стан геронтопсихологічних
досліджень. Наукова проблематика Інституту геронтології Національної академії
медичних наук України. Теорії старіння та старості. Погляди представників
біологічного напряму на проблему старіння. Погляди представників
соціологічного напряму на проблему старіння: структуралізм, символічний
інтеракціонізм та інші. Погляди представників психологічних наукових шкіл на
проблему старіння: експериментальна психологія (Ф. Гальтон), екзистенціальна
психологія (К. Ясперс), психоаналіз (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Е. Еріксон) та
інші. Теорії соціальної ізоляції, профілізації особистості, вікових ціннісних
асиметрій, взаємостосунків модусів часу. Сучасні дослідження вітчизняних і
зарубіжних науковців психологічних проблем пізньої дорослості
Тема 2. СТАРІСТЬ ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
Старість (пізня дорослість) як особливий період розвитку людини, що має
як негативні, так і позитивні тенденції. Генетична детермінація процесу старіння.
Причини активізації інтересу в суспільстві до психологічних проблем пізньої
зрілості. Соціальна ситуація розвитку у старості. Закономірності психічного
розвитку в геронтогенезі. Гетерохронність основних психологічних
характеристик у старості. Варіативність розвитку психіки старіючої людини.
Провідна діяльність людини віку пізньої дорослості, її зміни у різні періоди
старості. Новоутворення особистості в пізньому віці, їхня динаміка в різні
періоди старості. Механізми розвитку особистості в цьому віці. Роль адекватної і
повної компенсації у розвитку особистості старої людини. Біологічне,
психологічне та соціальне старіння. Календарна та біологічна старість. Типи
старіння. Фізіологічне (нормальне), патологічне (передчасне) та повільне
старіння. Аналіз періодизацій психічного розвитку особистості протягом життя
та місце старості як окремої епохи в них (І. Бернсайд, Дж. Біррен, Д. Бромлей,
Ш. Бюлер, Е. Еріксон, Г. Крайг, В.Ф. Моргун, О.Г. Лідерс, М.С. Пряжніков та
інші). Літній (похилий) вік, старечий вік, довгожительство. Кризи пізньої
дорослості. Зміст кризи літного (похилого) віку, її вузьке та широке розуміння.
Психологічні проблеми смерті як останньої критичної події в житті людини.
Огляд життя у старості. Проблеми гуманізації вмирання (хоспіси, евтаназія).
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Тема 3. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ЛІТНЬОГО ТА
СТАРЕЧОГО ВІКУ
Ознаки фізіологічного старіння людини. Старіння як закономірний процес
вікових змін в органах і системах організму у процесі онтогенезу, в результаті
якого настає старість. Психофізіологічні зміни, пов’язані із нормальним
старінням: зміни у роботі опорно-рухового апарату, уповільнення реакцій,
зниження адаптаційно-регуляторних можливостей, погіршення функцій органів
чуття (слуху, зору). Саркопенія як комплекс вікових атрофічних змін скелетної
мускулатури. Зміни у зовнішності, кістково-м’язовій, серцево-судинній та інших
системах організму людини у старості. Гомеостаз у віці пізньої дорослості.
Статеві особливості змінювання організму у старості (менопауза у жінок).
Соматичні хвороби старої людини (склероз, інсульт, гіпертонія, хронічні хвороби
легень та травної системи тощо) та їхній вплив на психічний стан особистості.
Особливості старіння нервової системи. Вікові зміни у мозку старої людини.
Динаміка вищої нервової діяльності у похилому та старечому віці.
Гетерохронність та індивідуальна своєрідність фізичного і психічного старіння.
Вплив анатомо-фізіологічних особливостей старої людини на її психічний стан.
Психологічні причини та чинники збереження здоров’я у віці пізньої дорослості.
Тема 4. ВІКОВІ ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ У СТАРОСТІ
Загальна характеристика розвитку особистості в літньому та старечому віці,
чинники, які впливають на її розвиток. Структура особистості у старості:
змінювання різних складових (рівнів, підсистем). Типологія старості та старіння.
Позитивні та негативні типи розвитку особистості у старості (Л. І. Анциферова,
Ф. Гізе, І. С. Кон та інші). Динаміка особистісних рис і станів у старості.
Емоційно-вольова сфера старіючої особистості. Проблема варіативності в
розвиткові особистості у віці пізньої дорослості. Сенс життя як ціннісноорієнтувальна основа картини світу старої людини, проблема його збереження.
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій осіб пізнього віку. Зміни
динамічної системи уявлень людини про себе у старості. Особливості самооцінки
у літньому та старечому віці, причини її динаміки та способи оптимізації. Зміни
мотивації у цьому віці. Ієрархія потреб особистості у старості. Психологічні
особливості старіння жінок та чоловіків. Психологічні благополуччя та
задоволеність життям у пізній дорослості. Психологічні умови успішного
старіння та стратегії подолання труднощів у пізній період життя. Перспективи
розвитку особистості у старості, умови повноцінного життя у цей час.
Психологічний вітаукт.
Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В
ЛІТНЬОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ
Проблема динаміки інтелекту в пізній дорослості: наукові підходи,
суб’єктивні та об’єктивні чинники. Геторохронність інтелектуального розвитку,
зростання варіативності різних інтелектуальних складових, зміна особливостей
структурної організації інтелекту у літньому віці. Компенсаторні механізми
зниження інтелектуальної діяльності у старості. Чинники зниження
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інтелектуальної діяльності у віці пізньої дорослості. Психологічні особливості
старіння сенсорно-перцептивних функцій. Особливості сприйняття у літньому та
старечому віці. Динаміка уваги у старості. Особливості вищих психічних функцій
у цьому віці. Показники зміни функцій пам’яті у старих осіб. Гетерохронність у
розвитку різних її видів на цьому віковому етапі. Роль спогадів в огляді життя у
старості. Психологічні закономірності розвиту мислення та мовлення у пізній
дорослості. Особливості уяви, творчої продуктивності у старості. Мудрість як
специфічна когнітивна особливість осіб цього віку. Розвиток творчого потенціалу
особистості в період пізньої дорослості.
Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ТА
СПІЛКУВАННЯ В ПІЗНІЙ ДОРОСЛОСТІ
Загальна характеристика міжособистісних стосунків старіючої людини.
Значення спілкування в успішному старінні. Напрямки безпосередніх соціальних
комунікацій осіб літнього та старечого віку (сім’я, друзі та знайомі, спільноти).
Специфіка соціальних стосунків особистості у різні періоди старості.
Міжособистісне спілкування в системі психічних явищ старіючої особистості:
його структура, зв’язок з іншими важливими проявами психіки. Чинники
міжособистісного спілкування людини у віці пізньої дорослості. Бар’єри,
труднощі та конфлікти у спілкуванні зі старими людьми. Старіюча людина як
член сім’ї. Причини, які зумовлюють перебудову стосунків літньої людини з
рідними та близькими. Особливості міжособистісного спілкування осіб цього
віку з представниками інших поколінь. «Взаємовідчуження» поколінь у сучасних
сім’ях. Прояви насильства щодо старих членів сім’ї. Інкорпоризація старих.
Взаємини старого подружжя, їхні типи. Сексуальні стосунки у похилому віці.
Укладання шлюбу у старості. Проблема самотності у старості як травмуючого
чинника, її причини, наслідки та профілактика. Самотність та ізоляція. Важкі
втрати та горе у пізній зрілості. Специфіка міжособистісних стосунків старих
людей в умовах спеціальних закладів (будинків-інтернатів, геріатричних
пансіонатів тощо), проблема адаптації у них.
Тема 7. СТАРІЮЧА ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ
Проблема місця і ролі старіючої людини в сучасному суспільстві та
чинники, які на це впливають: соціальні, психологічні, економічні тощо.
Побудова соціального капіталу дорослою людиною. Особливості вікової
сегрегації: ізоляції старої людини в сучасному суспільстві. Соціальна активність
у літньому та старечому віці, її види. Специфіка соціалізації старих людей.
Характеристика соціальної адаптації у віці пізньої дорослості. Особливості та
чинники адаптації людини до нових умов життя у цьому віці. Стратегії
пристосування особистості до старості (Д.Б. Бромлей). Наслідки неадаптованості
людини похилого віку до соціальних змін. Життєва компетентність осіб похилого
віку. Вихід на пенсію як соціально-психологічна проблема. Чинники, які
впливають на ставлення пенсіонерів до роботи. Мотиви продовження трудової
діяльності у старості. Типи орієнтації літньої людини до праці. Стереотипізація
осіб літнього та старечого віку: негативні та позитивні прояви, гендерні аспекти.
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Зростання соціальної дистанції між молодшими та старими людьми як наслідок
дії негативних стереотипів у свідомості перших. Проблема ейджизму та
геронтофобії у сучасному суспільстві. Агресивна взаємодія оточуючих зі старими
людьми в соціумі: пряме та непряме насильство щодо останніх. Геронтологічний
еб’юзінг. Геронтофілія як статевий потяг до старих осіб. Необхідність зміни
ставлення суспільства до старих осіб.
Тема 8. ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ І СТАРІННЯ
Специфіка та відмінність психічних порушень віку пізньої дорослості від
психічних порушень, поширених у більш ранні вікові періоди. Види психічних
порушень старості. Вплив соматичних хвороб на виникнення психічних
порушень у старості. Іпохондрична фіксація на старечих хворобах. Позитивна та
негативна психопатологічна симптоматика у цьому віці. Проблема зниження
інтелектуального рівня у пізньому віці. Порушення пам’яті старих людей.
Хвороба Альцгеймера та судинні ураження мозку як прямі причини зниження
інтелекту особистості у старості. Негативні очікування, погіршення здоров’я,
низький рівень освіти, бідність, неконтрольоване вживання ліків, зловживання
алкоголем, низька мотивація до пізнавальної діяльності, психотравмуючі ситуації
тощо як непрямі причини зниження інтелекту у пізній дорослості. Органічні
захворювання головного мозку у старості. Старечі деменції (слабкість розуму) як
крайній прояв інтелектуального спаду. Особливості та причини виникнення
функціональних старечих психозів. Специфіка прояву неврозів у пізньому віці,
чинники їхнього виникнення. Симптоматика і прояв депресій, марень у старості.
Психічний занепад у пізній дорослості.
Тема 9. СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТАРИМИ
ЛЮДЬМИ
Специфіка діяльності психолога з людьми, які знаходяться у періоді пізньої
дорослості. Стара людина як клієнт психолога. Зміст діяльності психолога зі
старими людьми. Напрямки діяльності психолога з ними: психодіагностика,
психопрофілактика, психокорекція, психологічне консультування, психотерапія,
психологічна освіта тощо. Характеристика та цілі психодіагностичної роботи
психолога зі старими людьми. Особливості психопрофілактичної роботи
психолога з ними, її задачі. Специфіка, форми та методи психологічної корекції
як напрямку діяльності психолога з особами похилого та старечого віку. Цілі,
методи, технології, види психологічного консультування осіб похилого та
старечого віку. Специфіка, види та задачі психотерапії старих людей
(біографічний метод, мемуаротерапія, арт-терапія, аромотерапія, музикотерапія
тощо). Індивідуальна та групова психотерапія осіб цього віку. Особливості
геронтоосвіти. Мотиви освіти літніх людей. «Університети третього віку» як
засіб самореалізації осіб віку пізньої дорослості. Психологічні особливості та
принципи надання соціальної допомоги старим людям. Особливості надання
соціальних послуг літнім людям в територіальних центрах соціального
обслуговування. Психологічна підготовка людини до взаємодії із старими
людьми, рекомендації з її організації.
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