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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Соціальна робота з людьми похилого 

віку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 231 соціальна робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є біологічні, 

психологічні і соціальні процеси старіння організму, а також опис 

соматичних і психічних захворювань, що найчастіше зустрічаються в 

літньому і старечому віці. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

2-й рік навчання, 3-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 

модулю. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання курсу 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. 

 

2. 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 . 
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5. Методи діагностики успішності навчання    

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль з використанням таких методів як усне та письмове 

опитування,  вирішення завдань та практичних задач (ситуативних задач, 

кейсів), тестування. 


