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Назва модуля: Геронтопсихологія
Код модуля: ВВНЗПМ.14.3.
Тип модуля: Вибірковий
Семестр: II
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4)
аудиторні години:
денна форма навчання – 40 год. (лекції – 24 год., семінарські заняття – 16 год.);
заочна форма навчання –16 год. (лекції – 10 год., семінарські заняття – 6 год.)
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Колесникова Валентина Федорівна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: базові принципи періоду старіння, що поділяється на три групи: люди
похилого віку, старечого віку і довгожителі. Володіти інформацією, що старіння
являє собою генетично запрограмований процес, який супроводжується певними
віковими змінами в організмі. Володіти знаннями, як надавати психологічну
допомогу в період старіння;
 вміти: досліджувати зміни, які відбуваються в організмі людини під час
старіння; оволодіти психологічними знаннями і вміннями в галузі
геронтопсихології;
оволодіти
організацією
соціально-психологічного
забезпечення і обслуговування соціально-психологічного забезпечення і
обслуговування
соціально-психологічної
реабілітації;
надання
психодіагностичної допомогти людям похилого та старіючого віку.
Спосіб навчання: аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
пререквізит: Основи біології та генетики людини; Анатомія та еволюція нервової
системи людини; Психофізіологія.
кореквізит:
Патопсихологія,
Традиційна
система
методів
підтримки
психосоматичного здоров’я людини.
Зміст модуля:
Геронтопсихологія – наука про старіння. Загальна характеристика старості. Теорії
старості. Зміна соціального статусу літньої людини і пов’язані з цим психологічні
проблеми. Психологічний розвиток та особливості особистості людей похилого
віку.Психологічна допомога людям похилого віку.
Рекомендована література:
 Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии - М.: Издво «Институт психологии РАН», издание 2-е, испр. И доп., 2006.-512 с.
 Долинська Л.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: практикум / Л.В. Долинська,
Л.М. Співак – К.: Каравела, 2012. – 248 с.
 Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть. / под ред. А.
А. Реана.- М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ- ЕВРОЗНАК, 2007 .- 384 с.
Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі
заліку та усного екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів;
заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання –
25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
Мова навчання: українська

