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ВСТУП 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Соціальна підтримка осіб 

похилого віку» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 231 – «Соціальна робота», кваліфікація: 

бакалавр соціальної роботи. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є познайомити студентів із 

біосоціальними аспектами старіння та старості; із соціальними наслідками 

демографічних процесів, зумовлених старінням населення 

 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, соціальна педагогічка, 

соціальна робота,  історія педагогіки, психологія, етика. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна 

підтримка осіб похилого віку» є  : познайомити студентів із біосоціальними 

аспектами старіння та старості; із соціальними наслідками демографічних 

процесів, зумовлених старінням населення; із особливостями психосоматичних, 

матеріально-побутових, законодавчо-правових, соціокультурних та інших 

проблем людей похилого віку; із дискусійними питаннями та проблемами 

соціальної політики і пенсійного забезпечення у контексті різних характеристик 

процесу старіння (вихід на пенсію, розмір пенсій, працевлаштування людей 

пенсійного віку, житлові питання тощо).  

 

  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна підтримка 

осіб похилого віку»    є: 

- дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та 

індивідів у суспільстві;  

- виявлення психосексуальних особливостей старіння;  

- установлення впливу старіння на психічне здоров’я людини;  

- ознайомлення із визначальними ознаками здорового старіння, 

включаючи формальні та неформальні системи підтримки, а також структурні 

фактори;  

- виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в 

різному оточенні; 

 - дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, а також старіння 

на загальну практику соціальної роботи; розкриття етичних та суперечливих 

питань, які виникають у соціального працівника при роботі з людьми похилого 

віку.  

 

        1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати:  

- основні поняття геронтології;  

- ставлення до старості у суспільстві (історичний аспект);  



- основні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу якісної 

опіки літніх людей;  

- соціально-гігієнічні та психофізіологічні прояви старіння; особливості 

адаптації до пенсійного періоду життя;  

- особливості соціальної роботи з людьми похилого віку вдома; 

особливості та організація догляду за перестарілими немічними і хворими 

людьми;  

- технологію соціальної роботи з літніми людьми. 

 

вміти:  

- проводити аналіз демографічної ситуації в районі (на території) дії 

закладу соціальної роботи;  

- виявляти основні проблеми людей похилого віку і, виходячи із цього, 

планувати індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи; 

застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових 

проблем людей похилого віку;  

- використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та 

соціальної роботи з літніми людьми; проводити гігієнічне виховання з питань 

здорового способу життя серед населення похилого та старечого віку; 

- здійснювати догляд за немічними та хворими людьми цієї вікової 

категорії; 

- володіти основними прийомами невідкладної допомоги у випадках 

раптового порушення життєдіяльності організму;  

- проводити консультування з різних питань для людей похилого віку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Основи соціальної геронтології.  

Тема 1. Соціальна геронтологія: поняття і зміст. 

Об’єкт, предмет та завдання курсу. Визначення поняття «геронтологія», 

«соціальна геронтологія». Основні поняття соціальної геронтології. Загальні 

закономірності й теорії старіння. Традиційні точки зору на причини розвитку 

старіння. Молекулярні та клітинні механізми старіння. Роль і місце старості в 

онтогенезі людини.  

Тема 2. Основні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу 

якісної опіки літніх людей. Види старіння. Сучасні теорії старіння. Теорія 

неперервності. Теорія стигматизації, суспільного таврування. Теорія обміну. 

Теорія вікової стратифікації. Феноменологічна теорія. Теорія звільнення. Теорія 

активності. Теорія компетентності. Проблеми ейджизму. Форми ейджизму. 

Основні поняття теми: природне (фізіологічне, нормальне) старіння, 

уповільнене (ретардіроване) старіння, передчасне (патологічне, прискорене) 

старіння, теорія неперервності, внутрішня структура, зовнішня структура, 

постановка мети, здатність до адаптації, теорія стигматизації, суспільного 

таврування, теорія обміну, ,теорія вікової стратифікації, феноменологічна 

теорія, теорія звільнення, теорія активності, теорія компетентності, ейджизм.  



Тема 3. Старіння населення як соціально-демографічний процес. 

Тема 4. Медичні проблеми похилого та літнього віку та психофізіологічні 

зміни в старечому віці. 

Тема 5. Адаптація до старості. Феномен самотності.  Вихід на пенсію: 

особливості адаптації. Фази пенсійного процесу. Професійне старіння. 

Прискорене професійне старіння. Справжнє професійне старіння. Відносне 

професійне старіння. Поняття самотності в старості, самотній спосіб життя. 

Причини настання самотності в старості. Розвиток сімейних стосунків у 

старості. Основні поняття теми: вихід на пенсію, фаз пенсійного процесу, 

чинники, фактори, види «старіння», професійне старіння, старіння, пов'язане з 

посадою, поняття «літній працівник», прискорене професійне старіння, 

справжнє професійне старіння, відносне професійне старіння.  

Тема 6. Організація медико-соціальної допомоги в геронтології.  

Змістовий модуль 2. Соціальна робота з людьми похилого віку. 

Тема 7. Умови і якість життя людей похилого віку. 

Тема 8. Проблеми соціалізації та соціально-психологічної адаптації 

людей похилого віку. 

Тема 9. Форми та методи роботи з людьми похилого віку. Форми 

соціальної роботи з людьми похилого віку. Психодіагностика літніх людей. 

Принципи діагностики. Консультування як вид психосоціальної допомоги 

літнім людям. Принципи консультування. Перелік проблем, коли може 

проводитися консультування. Загальні цілі консультування літніх людей. 

Тренінг у психосоціальної роботі з людьми похилого віку. Основні поняття 

теми: матеріальне забезпечення, натуральна підтримка, покращення соціальних 

умов, психолого-соціальна підтримка, психодіагностика, принципи 

діагностики, психосоціальне консультування, активністю літніх людей.  

Тема 10.  Етичні проблеми соціальної роботи з населенням старшого віку. 

Тема 11. Технологія соціальної роботи з населенням старшого віку. 

Технологія соціальної роботи з літніми людьми: соціальна діагностика, 

соціальна терапія, соціальне консультування, соціальна адаптація, соціальний 

контроль, соціальна опіка, соціальний патронаж. Соціальна робота з людьми 

похилого віку. Модель структури технології соціальної роботи. Соціальна 

допомога людям похилого віку як один із видів діяльності соціального 

працівника. Соціальна робота з людьми похилого віку. Особові якості 

соціальних працівників, яким вони повинні володіти при роботі з літніми 

людьми. Напрями та принципи соціальної роботи з літніми та старими людьми. 

Основні поняття теми: соціальна робота з людьми похилого віку, технологія 

соціальної роботи, технологія соціальної роботи з літніми людьми, соціальна 

діагностика, соціальна терапія, соціальне консультування, соціальна адаптація, 

соціальний контроль, соціальна опіка, соціальний патронаж.  

Тема 12. Технологія соціальної роботи з населенням старшого віку.  

Тема 13. Історичні основи розвитку соціальної геронтології. Історія 

розвитку геронтології як науки. Етапи історії розвитку соціальної геронтології. 

Процес соціального «прозріння». Соціальна геронтологія на сучасному етапі 

свого становлення.  

Тема 14. Старіння населення як соціально-демографічний процес. 

Старіння населення як соціально-демографічний процес. Соціально-



демографічні проблеми сучасної України. Причини соціально-демографічної 

кризи сучасної Україні. Демографічна політика держави. Наслідки старіння 

населення. Особливості сучасної демографічної ситуації в світі та в Україні.  

Тема 15. Проблеми людей похилого віку. Старіння населення і його 

соціальні наслідки в Україні. Соціально-психологічні проблеми літніх людей в 

сучасному суспільстві. Локалізація людей похилого віку в історичному часі. 

Ефективність діяльності людей похилого віку у сфері праці. Соціальні 

орієнтації і функції сім'ї по відношенню до літніх.  

Тема 16. Медичні проблеми похилого та літнього віку та 

психофізіологічні зміни в старечому віці. Поняття здоров'я в старості. Старечі 

нездужання і стареча немічність. Способи їх полегшення. Спосіб життя і його 

значення для процесів старіння. Відхід з життя. Вікові зміни фізичних 

параметрів організму людей літнього та похилого віку.Особливості вікових 

змін психіки у похилому віці. Соціальні проблеми літніх людей. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  залік. 

5.   Засоби діагностики успішності навчання:  поточний контроль, 

проміжний модульний тестовий контроль, виконання самостійних робіт, 

підсумковий тестовий контроль. 

 

 
 


