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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
 
змістових модулів – 1 

 

Галузь знань 
23 Соціальна робота 

(шифр і назва) 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 
 

Спеціалізації: 
____________________ 

(назва) 
 

Рівень вищої освіти: 
ІІ 

Нормативна / за вибором 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

ІІ-й -й 
Семестр 

3-й -й 
Лекції 

12 год.  год. 
Практичні, семінарські 

14 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 
64 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 
Форма підсумкового 

контролю: залік 
 

 



 

  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання курсу «Соціальна робота з людьми похилого віку» 

полягає у формуванні теоретичних знань і практичних навичок соціальної 

роботи з людьми похилого віку, яка передбачає соціальну допомогу і 

соціальне обслуговування з метою поліпшення умов їх життєдіяльності за 

допомогою розвитку можливостей самостійно забезпечувати основні життєві 

потреби шляхом мобілізації власних ресурсів 

Завдання: 

- Оволодіти основами знань з соціальної геронтології.  

- Знати і розуміти основні проблеми соціальної роботи з людьми 

похилого віку.  

- Знати наукові підходи до вирішення проблем в соціальної роботи з 

людьми похилого віку. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  

факторів  досягнення  соціального благополуччя різних груп населення. 

СК 06. Здатність до здійснення, оцінки процесу і результату 

професійної діяльності та моніторингу та якості надання соціальних послуг, 

розроблення заходів, спрямованих на її підвищення. 

СК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

ПРН 9.Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання  

ПРН 10.Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 



 

  

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи  

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання як стандартних так і незвичайних 

завдань професійної діяльності у стандартних та непередбачуваних умовах. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Геронтологія - наука про старість.  

Стара людина в суспільстві. Тривалість життя та індекс розвитку 

людства. Соціальний вік старості. 

Тема 2 . Літня людина і його оточення. 

Психологічні проблеми старості. Етапи психологічного старіння. Вік як 

фактор дискримінації людини. Стрес в літньому віці. 

Тема 3. Вищі психічні функції та їх розлади в старості. 

 Відчуття і сприйняття та їх розлади. Мова та її порушення. Пам'ять і її 

розлади. Порушення інтелектуальної сфери. Корекція порушення 

пізнавальних процесів за допомогою тренінгу. Деменції. Свідомість та її 

розлад. 

Тема 4. Організація медико -соціальної роботи з особами похилого 

та старечого віку. 

Медико - соціальна робота та етичні проблеми догляду за особами 

похилого та старечого віку. Форми медико - соціальної допомоги літнім. 

Досвід медико - соціальної роботи з літніми людьми в зарубіжних країнах . 



 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 
 
 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
Усього у тому числі Усього у тому числі 
 л п ла

б 
інд ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль. 

Тема 1. 
Геронтологія - 
наука про старість.  

20 4 2   14       

Тема 2 . Літня 
людина і його 
оточення. 

20 4 2   14       

Тема 3. Вищі 
психічні функції та 
їх розлади в 
старості. 

20 4 2   14       

Тема 4. Організація 
медико -соціальної 
роботи з особами 
похилого та 
старечого віку. 

30  8   22       

Усього годин 90 12 14   64       
 
 

5. Теми семінарських занять 
                                                                                                             

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Геронтологія - наука про старість. 2 
2 Літня людина і його оточення.. 2 
3 Вищі психічні функції та їх розлади в старості. 2 
4 Організація медико -соціальної роботи з особами 

похилого та старечого віку. 8 

 Разом 14 
                                                                                                              



 

  

 
6. Самостійна  робота 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни використовуються 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання. 

 Під час лекційного курсу застосовуються: 

• Лекція-доповідь; 

• дискусійне обговорення проблемних питань. 

• На практичних заняттях застосовуються: 

• ситуаційні завдання; 

• моделюючі вправи; 

 

8. Методи контролю 

В процесі вивчення дисципліни здійснюється контроль і накопичення 

балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж 

періоду вивчення дисципліни. Під час вивчення дисципліни 

використовується поточний,  та підсумковий контроль. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 
9. Питання для підсумкового контролю 

 
1. Адаптація суспільства до демографічного старіння. 

2. Адаптація літніх людей до пенсійного періоду. 

3. Зміни органів і систем в процесі старіння. 

4. Зміни сімейних ролей в старості. 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

1 Геронтологія - наука про старість. 14 
2 Літня людина і його оточення.. 14 
3 Вищі психічні функції та їх розлади в старості. 14 
4 Організація медико -соціальної роботи з особами 

похилого та старечого віку. 
22 

 Разом  64 
  



 

  

5. Зміни соціального статусу осіб похилого віку. 

6. Використання залишкової працездатності пенсіонерів за віком. 

7. Криза похилого віку. 

8. Визначення та фактори соціалізації та соціально-психологічної 

адаптації в старості. 

9. Організація груп самодопомоги для людей похилого віку. 

10. Інноваційні методи роботи з людьми похилого віку. 

11. Особливості спілкування з людьми похилого віку. 

12. Особливості переживання важких втрат і горя в старості. 

13. Вітчизняний досвід соціальної роботи з людьми похилого віку та 

старими людьми. 

14. Літня людина як суб'єкт вікових змін. 

15. Проблеми соціалізації і соціально-психологічної адаптації в 

старості. 

16. Професійне старіння. 

17. Психологічні бар'єри в спілкуванні. 

18. Сім'я в пізньої життя і літня людина в родині. 

19. Соціальне партнерство в інтересах людей похилого віку. 

20. Соціально-психологічні аспекти старіння. 

21. Соціально-психологічні проблеми «групи літніх». 

22. Стратегії адаптації до старості. 

23. Суб'єкти соціальної роботи з людьми похилого віку та старими. 

24. Тенденції розвитку соціальних служб працюють з літніми і 

старими. 

25. Трудова діяльність і освіту літніх людей. 

26. Феномен самотності літніх. 

27. Соціальне забезпечення громадян похилого віку. 

28. Основні принципи діяльності в сфері соціального обслуговування 

громадян похилого віку. 

29. Забезпечення рівних можливостей при отриманні соціальних послуг 



 

  

та їх доступності 

30. Орієнтація соціального обслуговування на індивідуальні потреби 

громадян 

31. Пріоритет заходів щодо соціальної адаптації. 

32. Принцип активізації літньої людини, як основа вирішення проблем 

літніх 

33. Соціальні чинники ефективної роботи з людьми похилого віку 

34. Регіональна специфіка організації роботи з людьми похилого віку 

35. Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку в установах 

стаціонарного типу 

36. Соціальне старіння. 

37. Специфіка соціальної роботи з людьми похилого на дому. 

38. Догляд як технологія роботи з літніми людьми. 

39. Методи реабілітаційного характеру в роботі з людьми похилого 

віку. 

40. Освіта літніх людей. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль контроль Сума 

балів 
Т1 Т2 Т3 Т4 40 100 15 15 15 15 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В добре  75-84 С 
70-74 D задовільно  60-69 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 



 

  

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна робота 

з людьми похилого віку» для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 

Соціальна робота. 

 
12. Рекомендована література 

 
Основна 

1. Бочелюк В., Черепєхіна О. Геронтопсихологія: навч. посіб. Київ, 

2014. 436 с. 

2. Гoрбушинa O.П. Пcихoлoгичecкиe ocoбeннocти coциaльнoй 

рaбoты c пoжилыми людьми /O.П. Гoрбушинa // Журнaл приклaднoй 

пcихoлoгии. – 2003. – № 2. – 68 c. 

3. Звєрєвa I. Д. Coцiaльнa рoбoтa в Укрaїнi: пiдруч. [для cтуд. вищ. 

нaвч. зaкл.] / I. Д. Звєрєвa, Г.М. Лaктioнoвa. — К. : 2004. — 204 c. 

4. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на 

межі науки та практики : матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 200 с. 

5. Кaпcькa A. Й. Coцiaльнa рoбoтa: тeхнoлoгiчний acпeкт: пiдруч. 

[для cтуд. вищ. нaвч. зaкл.] /A. Й. Кaпcькa. — К. : Цeнтр нaвчaльнoї 

лiтeрaтури, 2004. — 56 c. 

6. Коленічнко І. Деякі особливості соціальної роботи з людьми 

похилого віку. Київ, 2008. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 

3972/1/Kolinishenko.pdf 

7. Кравцов С.О. Теоритичне бачення соціальної адаптації: стан, 

погляди, підходи / С.О.Кравцов // Український соціум. -2008.- №3. – 83-96 с. 

8. Мiрoшнiчeнкo В. Iннoвaцiйнi мoдeлi coцiaльних пocлуг — крoк 

дo пoвнoцiннoї iнтeгрaцiї / В. Мiрoшнiчeнкo. — К., 2006. — 29 c. 



 

  

(Coцiaльний зaхиcт; № 11) 

9. Ресурсный потенциал пожилого населения / В. Г. Доброхлеб // 

Социс. – 2008. - №8. – 55-61с. 

10. Соціальний захист населення сучасної України: проблеми та 

шляхи їх вирішення : монографія / В. В.Харабет та ін.; за ред. І. Ф.Марченко. 

Маріуполь : ПДТУ, 2017. С. 246. 

11. Тюптя Л. Т., Iвaнoвa I. Б. Coцiaльнa рoбoтa: тeoрiя i прaктикa : 

нaвч. пociбн. [ для cтуд. вищ.нaвч. зaкл.] / Л. Т. Тюптя. I. Б. Iвaнoвa. — К. : 

Знaння, 2008. — 574 c. 

12. Хoлocтoвa Є. I. Coцiaльнa рoбoтa, тeoрiя тa прaктикa: нaвч. пociб. 

[для cтуд. вищ. нaв. зaк.] / Є. I. Хoлocтoвa, A. C. Coрвiнa. — М. : 2001. — 175 

c. 

13. Шaхрaй В. М. Тeхнoлoгiї coцiaльнoї рoбoти: нaвч. пociб. [для 

cтуд. вищ. нaвч. зaкл.] / В. М.Шaхрaй. — К. : Цeнтр нaвчaльнoї лiтeрaтури, 

2006. — 464 c. 

14. Шахгусейнова, Т. Т. Порівняльний аналіз організації соціальної 

роботи з самотніми людьми похилого віку у Німеччині, Франції та Україні / 

Т. Т. Шахгусейнова // Вісник Приазовського державного технічного 

університету : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2018. – Вип. 1. – 
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