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– М . : Академия, 2005. – 208 с. 

Обсяг курсу  

_64_ годин аудиторних занять. З них  32 годин лекцій,   32  годин  практичних занять та  26 годин 

самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

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;  

http://irbis-nbuv.gov.ua/


- 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. 

Ключові слова Геріатрія, геронтологія, людина похилого віку, медичні та соціальні потреби, самотність.  

Формат курсу Очний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Педагогіка»,  «Психологія». 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), виконання індивідуальних 

завдань, проектів. 



Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Практичні заняття:  (20 балів) – 5 практичних по 4 бали  за індивідуальну підготовку до практичного). 

Семінарські заняття (10 балів) – 2 семінари по 5 балів. 

МКР – 20 балів 

Питання до заліку  

1. Соціальна геронтологія в системі наукових знань. Теорії старіння. 

2. Людина похилого віку як суб’єкт вікових змін. 

3. Соціальні фактори, які визначають статус людини похилого віку в суспільстві.  

4. Умови та якість життя людей похилого віку. 

5. Проблеми соціалізації та соціально-психологічної адаптації людей похилого віку.   

6. Кризи похилого віку. Проблеми втрат та відчуття самотності серед людей похилого віку.  

7. Вікові зміни обміну речовин, які призводять до розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця в 

похилому віці. 

8. Метаболізм ліків у старечому організмі. 

9. Особливості догляду за хворими похилого і старечого віку та реалізація їх у практиці соціального 

працівника. 

10.Вплив кліматичних і погодних факторів на старечий організм. 

11.Психологічні особливості взаємовідносин соціального працівника і хворих похилого віку.   

12.Умови та якість життя людей похилого віку. 

13.Сучасна класифікація гіпертонічної хвороби. 

14.Клінічні ознаки хронічної недостатності кровообігу в старечому віці. 

15.Причини розвитку емфіземи легень у стариків. 

16.Хронічний анацидний гастрит як передраковий стан. 

17.Перебіг вірусних гепатитів в старечому організмі. 

18.Зв'язок виникнення хронічного пієлонефриту у чоловіків похилого віку з аденомою передміхурової 

залози. 

19.Вікові зміни лейкопоезу. 

20.Органні ураження при цукровому діабеті у стариків. 

21.Ожиріння та виснаження в осіб похилого віку. 

22.Реабілітайні заходи у хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу. 



23.Особливості догляду за хворими на хворобу Паркінсона. 

24.Профілактика порушень психічної діяльності в похилому і старечому віці. 

25.Вікові зміни органа зору. 

26.Вікові зміни опорно-рухового апарату. 

27. Соціогеронтологічні теорії. 

28. Походження та еволюція поняття „старість”. 

29. Зміни вищих психічних функцій у процесі старіння. 

30. Відчуття та сприйняття у людей похилого віку. 

31. Адаптивність старіння. 

32. Визначення сутності та змісту понять „умови” та „якість життя”. 

33. Віковий підхід до якості життя людей похилого віку. 

34. Соціалізація та фактори соціальної адаптації особистості в пізньому віці. 

35. Ціннісні орієнтації у людей похилого віку. 

36. Кризи похилого віку. 

37. Депресивні розлади в старості. 

38. Відчуття неповноцінності у людей похилого віку. 

39. Рівень медичного обслуговування людей похилого віку в Україні.  

40. Особливості клінічного перебігу захворювань різних органів і систем в осіб похилого і старечого віку.  

41. Коморбідність патології в геріатричних хворих. 

42. Будинок-інтернат для престарілих, нормативні документи, що визначають його роботу.  

43. Структура будинку-інтернату для престарілих, його функціональні підрозділи, обладнання, джерела 

фінансування. 

44. Метаболізм ліків у старечому організмі.  

45. Тактика невідкладної допомоги при ургентних станах в геріатрії. 
 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.  

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж.  

 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 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.  

Лекція, 2 год. 1,5 Опрацювати матеріали 

лекції. 

 1 тиждень 

2. Тема 1. Традиційні точки зору на причини 

розвитку старіння. Молекулярні та клітинні 

механізми старіння.  

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 10, 14 

Інтернет 

ресурси 

Розкрити питання:  

1. Роль і місце старості в 

онтогенезі людини. 

1 тиждень 

3 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. Проблеми ейджизму. Форми ейджизму.  

 

 

Лекція, 2 год. 2, 4, 6 Опрацювати матеріали 

лекції. 

2 тиждень 

4. Тема 2. Теорія активності. Теорія компетентності. Практичне 

заняття, 2 год 

7,8 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати повідомлення. 

Основні поняття теми: 

природне (фізіологічне, 

нормальне) старіння, 

уповільнене 

(ретардіроване) старіння, 

передчасне (патологічне, 

прискорене) старіння, 

теорія неперервності, 

2 тиждень 



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. 

5 Тема 3. Старіння населення як соціально-

демографічний процес. 

Лекція, 2 год.  

1,2,3 

 

Опрацювати матеріали 

лекції. 

3 тиждень 

6 Тема 3. Старіння населення як соціально-

демографічний процес. 

Практичне 

заняття, 2 год 

5,6 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати план 

підготовки до заняття. 

 

3 тиждень 

7 Тема 4. Медичні проблеми похилого та літнього 

віку та психофізіологічні зміни в старечому віці. 

 

Лекція, 2 год. 7, 8 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

4 тиждень 

8 Тема 4. Медичні проблеми похилого та літнього 

віку та психофізіологічні зміни в старечому віці. 

 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Презентація, 

дискусія. 

11,12 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати аналіз 

психофізіологічних змін в 

старечому віці. 

 

4 тиждень 

9 Тема 5. Адаптація до старості. Феномен 

самотності.  Вихід на пенсію: особливості 

адаптації. Фази пенсійного процесу. Професійне 

старіння. Прискорене професійне старіння. 

Справжнє професійне старіння  

 

Лекція, 2 год. 1, 5, 6 

 

 5 тиждень 

10 Тема 5. Відносне професійне старіння. Поняття 

самотності в старості, самотній спосіб життя. 

Причини настання самотності в старості. Розвиток 

Практичне 

заняття, 2 год. 

обговорення. 

7 

 

Розкрити питання: 

1. Основні поняття теми: 

вихід на пенсію, фаз 

5 тиждень 



сімейних стосунків у старості. 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.  

11 Тема 6. Організація медико-соціальної допомоги в 

геронтології.  

 

Лекція, 2 год.  

9,12 

Опрацювати матеріали 

лекції 

6 тиждень 

12 Тема 6. Організація медико-соціальної допомоги в 

геронтології.  

 

 

Практичне 

заняття, 2  

год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення. 

1, 5, 6 

 

Знайти і підготувати 

інформацію про соціальну 

допомогу в геріатрії. 

 

6 тиждень 

13 Тема 7. Умови і якість життя людей похилого віку. 

 

Лекція, 2 год 1, 5 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

7 тиждень 

14 Тема 7. Умови і якість життя людей похилого віку. 

 

 

 

Практичне 

заняття, 2  

год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

2, 7,10 

 

Розкрити питання: 

1. Умови і якість життя 

людей похилого віку. 

 

7 тиждень 

15 Тема 8. Проблеми соціалізації та соціально-

психологічної адаптації людей похилого віку. 

Лекція, 2 год 1, 5, 6 

 

Опрацювати матеріали 

лекції. 

8 тиждень 



16 Тема 8. Проблеми соціалізації та соціально-

психологічної адаптації людей похилого віку. 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

5, 7 

 

Розкрити питання: 

1. Проблеми 

соціалізації та соціально-

психологічної адаптації 

людей похилого віку. 

 

8 тиждень 

17 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.  

 

Лекція, 2 год 5, 8 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

9 день 

18 Тема 9. Принципи консультування. Перелік 

проблем, коли може проводитися консультування. 

Загальні цілі консультування літніх людей. Тренінг 

у психосоціальної роботі з людьми похилого віку.  

Практичне 

заняття, 2 год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

5, 6 

 

Розкрити питання: 

1. Основні поняття теми: 

матеріальне забезпечення, 

натуральна підтримка, 

покращення соціальних 

умов, психолого-соціальна 

підтримка, 

психодіагностика, 

принципи діагностики, 

психосоціальне 

консультування, 

активністю літніх людей. 

9 тиждень 

19 Тема 10. Етичні проблеми соціальної роботи з 

населенням старшого віку. 

Лекція, 2 год 2,7,14 

 

Опрацювати матеріали 

лекції. 

10тиждень 

20 Тема 10. Етичні проблеми соціальної роботи з 

населенням старшого віку. 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття, 2  

год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

1, 5, 6 

 

Розкрити питання: 

1. Етичні проблеми 

соціальної роботи з 

населенням старшого віку. 

 

 

 

10тиждень 



обговорення 

21 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. 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.  

Лекція, 2 год 1, 5, 6 

 

Опрацювати матеріали 

лекції. 

11тиждень 

22 Тема 11. Напрями та принципи соціальної роботи з 

літніми та старими людьми. 

 

 

 

Практичне 

заняття, 2  

год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

3,4,5 

 

Опрацювати матеріали 

лекції. 

 

11тиждень 

23 Тема 12. Технологія соціальної роботи з 

населенням старшого віку.  

 

 

Лекція, 2 год 1, 5, 6 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

12тиждень 

24 Тема 12. Технологія соціальної роботи з 

населенням старшого віку.  

Практичне 

заняття, 2  

6 

 

Розкрити питання: 

1. Технологія соціальної 

12тиждень 



 год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

роботи з населенням 

старшого віку.  

 

25 Тема 13. Історичні основи розвитку соціальної 

геронтології. Історія розвитку геронтології як 

науки.  

Лекція, 2 год 1, 5 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

13тиждень 

26 Тема 13. Етапи історії розвитку соціальної 

геронтології. Процес соціального «прозріння». 

 

 

Практичне 

заняття, 2  

год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

1, 5, 6 

 

Розкрити питання: 

1. Соціальна 

геронтологія на сучасному 

етапі свого становлення.  

 

 

 

13тиждень 

27 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.  

Лекція, 2 год 8 

 

Опрацювати матеріали 

лекції. 

14тиждень 

28 Тема 14. Наслідки старіння населення. 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення 

1, 5, 6 

 

Розкрити питання: 

1. Особливості сучасної 

демографічної ситуації в 

світі та в Україні.  

 

 

14тиждень 

29 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 

Лекція, 2 год 1, 3, 4 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

15тиждень 



віку в історичному часі. Ефективність діяльності 

людей похилого віку у сфері праці.  

 Тема 15. Соціальні орієнтації і функції сім'ї по 

відношенню до літніх. 

Практичне 

заняття, 2год. 

 

2,9 Опрацювати матеріали 

лекції. 

15тиждень 

30 Тема 16. Медичні проблеми похилого та літнього 

віку та психофізіологічні зміни в старечому віці. 

Поняття здоров'я в старості. Способи їх 

полегшення. Спосіб життя і його значення для 

процесів старіння. Відхід з життя. Вікові зміни 

фізичних параметрів організму людей літнього та 

похилого віку. 

Лекція, 2 год  5, 6 

 

Розкрити питання: 

1. Старечі нездужання і 

стареча немічність. 

 

16 тиждень 

 Тема 16. Особливості вікових змін психіки у 

похилому віці. Соціальні проблеми літніх людей. 

Практичне 

заняття, 2год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення. 

2,10,11 Опрацювати матеріали 

лекції. 

16 тиждень 

31 Модульний контроль    16 тиждень 

 

 
 

 
 


