
ПЕРЕДМОВА

Навчальна  дисципліна  «Геронтопсихологія»  відноситься  до  навчальних  дисциплін
вибіркового  компоненту  освітньої  програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти
першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Мета  навчальної  дисципліни  «Геронтопсихологія»: ознайомлення  студентів  із
основними завданнями геронтопсихології як міждисциплінарної науки, уявленнями про феномен
старіння,  соціально-психологічними  особливостями  людей  похилого  віку,  напрямками  та
методами психологічної допомоги подолання кризового вікового періоду.

Завдання навчальної дисципліни:
 вивчення основних понять, задач та можливостей геронтопсихології;
 надання здобувачам вищої освіти інформації про історію розвитку та  особливості

становлення геронтопсихології, її місце в системі наукового знання;
 ознайомити  здобувачів  вищої  освіти  із  віковими  та  соціально-психологічними

особливостями людей похилого віку;
 ознайомити здобувачів  вищої  освіти із  необхідними та  обов’язковими вимогами

психологічної роботи з людьми похилого віку.
Об’єкт навчальної дисципліни:  виникнення, розвиток і функціонування психічних

явищ в осіб похилого віку.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є  основні психологічні положення,

поняття, психологічні техніки та процедури в сфері взаємодії з особами похилого віку.
Після  вивчення  курсу  «Геронтопсихології»  здобувачі  вищої  освіти  першого

бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (шифр  компоненти  освітньої
програми – ВБ 30) повинні володіти такими компетентностями: 
спеціальні:

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК7. Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно до
запиту.
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

Основними  методами  та  формами  навчання є  лекційні  і  семінарські  заняття,
самостійна,  індивідуальна  робота  здобувачів  вищої  освіти  (написання  рефератів  та
виконання  індивідуальних  науково-дослідних  завдань,  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й
конспектування  першоджерел,  робота  з  додатковою  літературою  (словниками,
енциклопедіями,  каталогами,  періодичною  літературою)  написання  дайджестів,  есе,
розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  письмові  контрольні  роботи  і  письмовий
екзамен.  На  семінарських  заняттях,  окрім  усного  опитування  застосовуються  також  такі
форми навчання як турніри, ділові ігри,  brainstorming, дебати, колоквіуми (заслуховування
доповідей та повідомлень, їх обговорення і рецензування).

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань. Метою  поточного
контролю  є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти рівня  набутих  на  лекціях,  практичних
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного здобувача
вищої освіти. Структура поточного контролю враховує особливості денної і заочної форм
навчання.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає
100 балів. Формою підсумкового контролю знань є екзамен.

 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія»  і  навчальної  дисципліни «Геронтопсихологія»  (для  здобувачів  вищої
освіти  першого  бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти,  шифр



компоненти  освітньої  програми  ВБ  30)  базується  на  результатах  навчання,  визначених
освітньо-професійною програмою, зокрема: 
ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в
контексті професійних завдань.
ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН4. Обгрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку.
ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога.
ПРН17. Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


