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1. Опис навчальноТдисциплiни

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни про фесiйно-орiснтована
(формування фахових

компетентностей)
IVIoBa викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160
Курс J
Семестр a

J

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi:

Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контролъ 7

Самостiйна робота 2|
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноiдисциплiни

метою викладання дисциплiни е познайомити студентiв iз бiосоцiальними
аспектами старiння та cTapocTi; iз соцiальними наслiдками демографiчних
процесiв, зумовлених старiнням населенНrI; iз особливостями психосоматичних ,
матерiально-побутових, законодавчо-правових, соцiокультурних та iнших
проблем людей похилого BiKy; iз дискусiйними питаннями та проблемами
соцiальноi полiтики i пенсiйного забезпеченЕя у t<oнTekcTi рiзних характеристик
процесУ старiннЯ (вихiД на пенсiю, розмiр пенсiЙ, працевлаштування людей
пенсiйного BiKy, житловi питаннrI тощо).

Завдання:
- дослiдженнrl наслiдкiв впливу старiння HaceлeHHjI на суспiльство та

iндивiдiв у суспiльствi;
- виявлення психосексуЕtпъних особливостей старiння;
- установленнrI впливу старiння на психiчне здоров'я людйни;
- ознайомленнrI iз визнач€Lльними озЕаками здорового старiння, вкJIючаючи

формальнi та неформальнi системи пiдтримки, а також cTpyкTypHi фактори;
- виявлення особливостеЙ соцiальНоi робоТи з люДьми похилого BiKy в

рiзному оточеннi;
- дослiдЖеннrl впливУ роботИ з людьми похилого BiKy, а також старiння на

загальну соцiальноIзагальнУ практикУ соцiальноI роботи; розкриття етичних та суперечливих
питань, якi виникають у соцiа_гrьного працiвника при роботi з людьми похилого
BiKy.



3. Результати навчанЕя за дисциплiною
У результатi вивчення навчальноТ дисциплiни студент повинен знати:
- ocHoBHi поняття геронтологiТ; ставлення до cTapocTi у суспiльствi

(iсторичний аспект);
- ocHoBHi теорii старiння та iх значення для забезпечення цроцесу якiсноТ

опiки лiтнiх людей; соцiально-гiгiенiчнi та психофiзiологiчнi прояви старiння;
- особливостi адаптацii до пенсiйного перiоду життя;
- особливостi соцiальноi роботи з людьми похилого BiKy вдома;
- особливостi та органiзацiя догJIяд/ за перестарiлими немiчними i

хворими людьми;
- технодогiю соцiа_пьноi роботи з лiтнiми JIюдьми.
Вrчriти:
- проводити аналiз демографiчноТ ситуацii в районi (на територii) дii

заклад)/ соцiалъноi роботи; виявляти ocHoBHi проблеми людей похилого BiKy i,
вl{хOдячи iз цього, планувати iндивiдуLrьну роботу з клiентами геронтологiчноТ
;.t]упи;

- застосовувати психотерапевтичнi методи до розв'язання сiмейно-
rtобутових проблем людей похилого BiK1,;

- використовувати деонтологiчнi прийоми пiд час обслуговування та
соцiальноТ роботи з лiтнiми людь\{и: провоJити гiгiснiчне виховання з питань
здорOвого способу життя серед HaceJeHHrI похилого та старечого BiKy;

здiйснювати догJuIд за немiчними та хвори\{и людьми цiеi вiковоi категорii;
r*олодiти основними прийомами HeBi:K--Ta:HoT допомоги у випадках раптового

- l1орушення життсдiяльностi органiзrry; проводити консультування З

рiзтrих питань для людей похилого BiKr.
Гlовиннi володiти:
- основними прийомами встановJення контакту, методами та технологiями

i:*цiальноi роботи з особами похиJIого BiK1,:

- навичками взасмодiТ зi спецiа-liста\lи структурних пiдроздiлiв рiзних
установ i закладiв у зв'язку з вирiшеннll\{ зав.]ань наданнrI соцiальноТ допомоги
слсобам похилого BiKy.

Повиннi демонструвати здатнiсть i готовнiсть:
- здiйснювати стандартнi базовi процедури психологiчноi та соцiаЛЬНОТ

дсшOмоги особам похилого BiKy;
- прогнозувати змiни та динамiкl,Тх проходженнrI у осiб похилоГО BiKy Та

вносити вiдповiднi корективи у сочiальну роботу з даною категорiеЮ ОСiб.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноi програми 231.00.01 Соцiальна робОТа
(оК 15. одФ. 09), пiслЯ закiнчення опаIцrвання навчальноТ дисциплiни
<<Соцiальна геронтоЛогiя>, студентИ набувшотъ заг€шIъних i фахових
комIIетеНцiй та отриIчt5пОть i демОнструютЪ гIрограмнi резулътати навчання, що

наведенi у табл. 1.



Таблиця t

Компетенцii студента, який опанував дисциплiну
<<Соцiалъна робота з рiзними категорiями отриiшувачiв послуг:

Соцiальна геронтологiя>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноТ компетенцЦ

:iк_з

зк_7
iзагальнi компетенцi

Здатнiстъ застосовувати знаннrI на практиц1.

Здатнiсть до когнiтивноТ гн)п{костi при

розв'язаннi професiйних питань.

фк*з

l-T f aLplt - о

i.фаховi компетенцii)

Здатнiсть визначати та враховувати особливостi

рiзниХ груП отримувачiв гrослУг. Знання cyTHocTi

та особливостей оцiнки потреб особи та ciM'i.
Здатнiстъ до прогнозування результатiв роботи з

урахуванняN{ факторiв
соцiального середовиLца.
здатнiсть до критичного оцiнювання соцiальних
наслiдкiв поriтики у сферi прав людини,
соцiапъноТ iнклюзiТ та стапого розвитку
суспi-rьства.

jIPH6
iтт;эограмнi результати
tla B.IaH ня)

прн Вмiння опти\Iа-rIьно використовувати технологii
соцiа-тъноТ роботи з рiзними категорiями
отри\1},вачiв посrl,г.
ЗдатнiстЬ розроб--rяти та впроваджувати рiзнi
категорiТ тренiнгових програм для рiзних груп
отри\I\:вачiв пос--туг у за,тIежностi вiд ik потреб.



-{. Структура навчальноi дисциплiни

Тематичний шлан для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

оtiодо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Змiстовий модуль 1. Основи соцiальноi 11

'Г*ма 1. Соцiаrrьна геронтологiя: тrоIulття та змiст J 2 1

"i=сэпва 2. Iоторичнi основи розвитку соцiапьноТ
l I'*rРý$ТОЛОГii

аJ 2 1

1'сма 3. OcHoBHi Teopii старiння та Тх значення

,.i:;я :забезilечення процесу якiсноТ опiки ;тюдей
lтrлхилого BiKy

4 2 2

-], 
а:}",{& 4. Старiння населеннrI як соцiа--tьно-

", {*}чi{}графiчниЙ процес

]
_) 2 1

'i*;ъ+а.5. Проблеми людей похилого BiK}, -l 2 2
'i*ма 6. Адаптацiя до cTapocTi. Феноrtен
*lal*Ф,t,HocTi,

] 2 2

Ttlbta 7. 0рганiзацiя медико-соцiа,льноi допо\lогI,1
i:; ГеРОЕIТОЛОГii

l
+ 2 2

;Игэ;iчльний ]
Разоlt 2-| 44 lб 1l

l,{ьяiотовий N{одуль 2. Соцiа_-тьна робота з .-tю-]ь\lli lохI.iJого
j'епtа 1, Упцови i якiсть життя ;rюдей похI-1,1ого

s;Kli
+ 2 2

'lc:Ha 2. Проблеми соцiаriзацiТ та соцiапьно-
:тсикq-rлогiчноi адаптацiТ ;юlей похи.-t о го в i к1

-l 2 2

] сьяа З. Форми та метоJи роботи з --lю.]ь\lи
:i*лхiалого BiKy

6 2 2 2

'i',;Ma 4. Ет,ичнi проб"пеr,tи соцiа_-tьноi роботи з

;]асa:ленrulN{ старшого BiK1,

4 2 2

T'*l,ia 5. Технологiя соцiаlьноТ роботи з

i:{ё f u*,lIеННЯМ сТаршого BiKY
6 2 2 2

льнии 2

Разоьа 1д б ]r |о I|- 1- 10

Уеьслг,о б0 10 6 |2 2|



5. IIрограма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1

Основи соцiальноI геронтологii

Лекцiя. Тема1. Соцiальна геронтологiя: поняття i змiст.
Об'ект, предмет та завдання курсу. Визначення поняття (серонтологiп>,

<<соцiальна геронтологiл>. OcHoBHi rrоняття соцiальноi геронтологii. Загальнi
закономiрностi та Teopii старiння. Традицiйнi точки зору на причини розвитку
старiння. Молекулярнi та клiтиннi механiзми старiнтш. Роль i мiсце cTapocTi в
онтогенезi людини.

OcHoBHi поняття теми: геронтологiя, соцiалъна геронтологiя,
закономlрност1, теор11 старlння.

CeMiHapcbKe заIuIття. Тема 2. Iсторичнi основи розвитку ооцiальноТ
геронтологii.

Лекцiя. Тема З. OcHoBHi теорii старiння та ik значення для забезпечення
rтроцесу якiсноi опiки лiтнiх людей (2 год).

Види старiння. CylacHi Teopii старiння. Теорiя неперервностi. Теорiя
стигматизацii, суспiльного таврчвання. Теорiя обмiну. Теорiя BiKoBoT

стратифiкацiТ. Феноменологiчна теорiя. Теорiя звiльнення. Теорiя активностi.
Теорiя компетентностi. Проблеми ейд,кизr,rч, Форми ейджизму.

OcHoBHi поняття теми: старiння. TeopiT старiння, ейджизм.

Практичне заняття. Тема +. Старiння населення як соцiально-
демографiчний lrроцес.

Практичне заняття. Тема 5. Проб,rе\lи -lюдей похилого BiKy.

Практичне заняття. Тема 6. Адаптацiя до cTapocTi. Феномен caMoTHocTi.

CeMiHapcbкe залuIття. Тема 7. Органiзацiя медико-соцiальноi допомоги В

геронтологiI .

Змiстовий модуль 2

Соцiальна робота з людьми похилого BiKy

Лекцiя, Тема 1. Умови i якiсть життя людей похилого BiKy.

Визначення cyTнocTi та змiстУ понrIтъ ((умови)) й <якiсть життя). Вiковий
гiiдхiД до якостi життЯ людеЙ похилого BiKy. Концепцiя якостi життя. Вимiри та

,эцiнка якостi життя.
OcHoBHi поняттЯ теми: умовИ життя, якiсть життя, концепцiя, вимiр,

,ъцiнка,



Практичне заняття. Тема 2, Проблеми соцiалiзацiТ та соцiально-
iiсихологiчноi адаптацii людей похилого BiKy

Лекцiя. Тема 3. Форми та методи роботи з людьми [охилого BiKy.
Форми соцiальноi роботи з JIюдъми похилого BiKy. Психодiагностика

riTнix людей. Принципи дiагностики осiб Irохилого BiKy.
консультування як виду психосоцiалъноi допомоги лiтнiм людям.
IIравипа консультування лiтнiх rподей. Типи гiнеронекi.
fiсихосоцiальнiй роботi з людъми похиlrого BiKy.

особливостi
Принципи та

Тренiнг у

OcHoBHi поняття теми: JIюди похилого BiKy, психодiагносТиКа,
кOнсулътування, тренiнг, лiтнi людI.

CeMiHap.
отаршого BiKy.

Тема 4, Етичнi проб"lелtи соцiальноТ роботи з населенням

лекцiя. Тема 5. Технологiя соцiапьнот роботи з населенням старшого Biky.

технологiя соцiальнот роботи з .riтнirtи Jюдъми: соцiальна дiагностика,
*оцiальна терапiя, соцiалъне KoHcy-lbT}-BaHmI, соцiа.rьна адаптацiя, соцiалъний

контроль, соцiальна опiка, соцiалъни!"1 патрона,к. N4оде-хь структури технологiТ

соiдiа_тtьноi роботИ з людьмИ похи-lогО BiK1,. Соцiа_-rьна допомога людям
дiя--тьностi соцiаlьного праrriвника. СоцiальнаЕ{}хилого BiKy як один iз видiв дiя--тьностi соцiа-rьного прашiвника. Соцiальна

робота з людъми похилого BiKy. Напряrtlt та принципи соцiальноi роботи з

дiтнiми та старими людьN{и,

OoHoBHi поняття теN,Iи: техно.-тогiя соцiа-rьноТ роботи, технологiя,

соцiальниЙ патронаЖ, соцiа_пьна опiка. соцiапьне консулътування, соцiальна

э:ерапiя, соцiальна адаптацiя, с оui a--t ьна : i агно стика.

практичне заняття. Тема 5. Техно--тогiя соцiа-тьнот роботи з населенням

старшого BiKy (2 год).



Вид дiяльностi студента
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Модуль 1 Модуль 2
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цдсýБ Нюt( ,a
(d

Вiдвiдування лекцiй 1 2 1 a
J
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J

Вiдвiдування семiнарсъких занятъ 1 2 2 1 1

tsiдвiдування практичних занjIть 1
aJ a

J
.)
J

,)
J

Робота на ceмiнapcbкoMy заняттi 10 2 20 1 10

Робота на практичному заняття 10 a
J з0 з 30

"ТIабораторна робота (в тому чис"цi

д{)пус к, вико нан н я. ]qцц9Т)
виконання завдань для самостiйнот
роботи

J 15 1
J 15

*иконання модульноi ]5 1 25 1 25

Виконання IНДЗ 30
Разоlt 97 87

b'iu*"*r-""u *i""*icTb б a,TiB : 18-+

Розрахунок коеф irricHTa :

Тч{аксимально NIо/кЛиВа кiлькiсть баliв: i8J. Коефiцiснт: 1,в4, Розрахунок
балiв, отриманих cт},.]eнTorr (приве-]ення :о вiдповiлностi, Де МаКСИМУМ -
l00), здiйснюстъся за форr,rr,--lою: Х : ].1-1 : KirbKicTb балiв - рейтинговий
11ок€вник успiшностi ст1,:ента (:е Х - Ki.lbKicTb балiв, отриманих студентом
протягом вивчення к},рс),).

б. Контроль навчальних досягнепь

6.1. Система оцiнювання навчальних досягнеЕь студентiв

6.2, Завдання дJя еалtостiйноi роботrr та KpиTepii'ii оцiнювання.

Зrtiстовий молуль 1

Основи с оцiа-rьноТ геронтологiТ

самостiйна робота 1. основи соцiа-rьноi геронтологii.

Завдання 1. Виписати у словник HayKoBi термiни та ik визначення, якi

{тосуIоться даноI навч€шьноТ дисциплiни (5 балiв).

Ёiритерii оцiнки:
l i_} TepMiHiB - 1 бал;
ii-20термiнiв-26али;
.: i-;t0 TepMiHiB - З бали;



-ii -60 TepMiHiB - 4 бали;
_, б0 TepMiHiB - 5 ба_пiв.

Завдання 2. Представити характеристику особливостей BiKoBoi структури
населення <<лiтнього BiKy>> та (похилого BiKy>> у таблицi (5 балiв).

jф зlп OcHoBHi пок€lзники
характеристики BiKoBoi
структури населеннrI

особи
похилого BiKy

особи лiтнъого
(старечого) BiKy

Коитерii оцiнки:
озавдання виконано у повно1\,I,ч обсязi з використанням додаткових

л{аукоtsих джерел iнформацiТ, прове:ений аналiз, спiвставленнrl, зробленi
в}iсr+oвки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 баrriв.

озавдання виконано у повно\I\, обсязi з використаннlIм додаткових
i-iа.укових джерел iнформачii, прове:ений аналiз, спiвставленнrI, зробленi
гJиOЕовки - 4 бали.

сзавдання виконано у повно\1\ обсязi з використанням додаткових
ýаукових джерел iнформашiТ - 3 бапи.

езавдання виконано, спираючись тi--lьки на матерiали лекц:'\-2 бали.
езавдання виконано частково - 1 бап.

Завдання 3. Скласти таблицю <<Iсторlлчний розвиток геронтологii як наУКИ>)

i5 балiв).

Вионовок:

Кrэитерii оцiнки:
|завданнЯ виконанО У повно\,I\/ обсязi з використаннrIм додаткових

ýаукових джерел iнформачiт, наведенi прiзвища науковцiв та ix особистий

цклад у розвиток Teopii, проведений аналiз, спiвставленнll, зробленi висновки,

гtOсилання на rтрацi, в наявностi особистiсна думка студента - 5 балiв,

GзавданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використанням додаткових

i{ау*КОВИХ джереЛ iнформацiТ, проведениЙ ана-шiз, спiвставлення, зробленi

ъli4сновки - 4 бали.

{сторичний
перiод

HayKoBi пiдхо:и
до вивчення
cTapocTi (ocHoBHi
положення)

Пре'lставники
начкових шкiл

OcHoBHi HayKoBi
працi



.завдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових
IIаукових джерел iнформацii - 3 бали.

озавдання виконано, спираючисъ тiльки на матерiали лекцп- 2 бали.
озавдання виконано частково - 1 бал.

Змiстовий модуль 2
Соцiа-шъна робота з JIюдьми похилого BiKy

Самостiйна робота 2. Соцi€LlIъна робота з JIюдьми похилого BiKy.

Завдання 1. Скласти карту професiйних якостей соцiального працiвника, що
r,грацюс з людьми похилого 5 балiв
Iндивiдуальнi якостi
Еlрофесiйнi якостi
Ризики психоемоцiйного
Еигорання
Ризики професiйноТ
деформацiт

Кри,rерiТ оцiнки:
.нестандартна, власна, оригiна--tьна. обгр\Iнтована та доведена - 5 балiв.
оперероблена вже iснуюча, до.]анi оригiна-тьнi думки та iдеi - 4 бали.
онаведена вже iснlточа точка зор}-- ] бапи.
езавдання виконано, спираючись тi;rьки на матерiали лекцii-2 бали.
озавдання виконано частково - 1 ба-т.

Завдання 2. Провести опит\,,вання сере.] ,rюдей похилого BiKy (10 осiб) Та

ýадати аналiтичну ловiлку (5 ба-riв).

Пiдготовка звiту вкjIючас: вст},п: ана-тiз суlасноi ситуацii в Украiнi СеРеД

людей похиJIогО BiKy; наведенНя та опиСаннЯ отриманих резулътатiв; роздуми;
висновки.

Питання дJuI опитуваннrI осiб похи--Iого BiKy:

tr, Як ви оцiнюете сво€ MaTepia-rtbнe становишде?

2.Чи задовiльнi ви пенсiсю, шо отримусте?
З. 5{к tsl{ гlрФвФдите свiй час?
4, Чи частfi Еи спijткустесь з рiлнlаь,rлт?
5, fiк ви *цiнюсте вдасне здоров'я?
6" Чи з&дФЕФленi ви }.{едич}tипа обсл.чгФвуванням за ъ,яiсщ*i\{ Меlfiкання?

7. 5}к врт *тtiнлtл€т€ _yеiсви cвoгo кttття?
В. Чи шрсдФЕiкчстf; tsи праrirовати?
9. Як ви ставитися до свого BiKy та майбутньому?

Вiлповiдi повиннi бути розгорнутими.



Критерii оцiнки:
.ЗаВДаННЯ ВИКОНаНО У ПОВноМУ Обсязi, проведениЙ аналiз отриманих

РеЗУЛЬТаТiВ, СпiвставленIuI, зробленi висновки, наведенi приклади з життя,
пpopaxoBaHi ризики, в H€uIBHocTi особистiсна думка студента - 5 балiв.

ОЗаВДання виконано у повному обсязi, проведений аналiз, спiвставлення,
зробленi висновки - 4 балм.

.завдання виконано у повному обсязi з незначЕими вiдхиленнjlми вiд
рекомендаЦiй - З бали.

озавдання виконано частково - 2 бали.

Завдання 3. Розробити lrроект програми соцiальноТ роботи з людьми
шохилого BiKy щодо ik реiнтеграцii у суспiльство.

Структура програми: пояснюв€Llrъна записка, хiд реаrriзацii з конкретними
заходами; результат, який передбачено отримати пiсля реалiзацii програми,
можливi ризики та способи ik подолання; висновки.
КритерiТ оцiнки:

озавдання виконано у повному обсязi, програN,Iа е оригiнальною, з
використаннrIм додаткових наукових джерел iнформацii, проведений аналiз,
спiвставленЕя, зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi
особистiсна думка студента - 5 бапiв.

езавдання виконано у повно}lч обсязi, програма е результатом творчоi
гlереробки iншоi з використаннrIм наукових джерел iнформацii, проведений
;tналiз, зроблений прогноз - 4 бали.

сзавдання виконано у повно},{\, обсязi з використанням запропонованих
д}керел iнформацiТ - 3 ба,цIл.

сзавдання виконано, програ\lа розроб-тена тiльки спираючись на матерiали
лскцii - 2 бали.

эзавдання виконано частково програ\{а частково вiдповiда€ вимогам - 1

бал"

б.З. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнювання

Модульний контроль знань стулентiв здiйснюсться пiсля завершеннrI
ЁиRчення навчального MaTepia,Tv N{одчJя дисциплiни. Виконання модульноi

BapiaHTi розподiля€ться так :

вiдповiдь (так>) чи <<Hi> - 8 х 0,5 балiв:

роботи вiдбуваеться в тестовому режимi з використанням роздрукованих
завдань. Завдання розподiляються за piBHeM складностi:

оfiроста вiдповilць ((так) чи <<Hi>> - 0"5 балiв;
.вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
бзавдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

з:аблиiдь - 1,5 бали;
.творчi завдання --2 бuти.
Загалъна кiлькiсть IIитань у одному
9питання, rцо передбачають просту

,,,1 бали;



.питання, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

бал: 8 балiв;
сзавдання, якi потребують знанъ визначень, або пов'язаних з заповненням

таблицъ - б х 1,5 бали : 9 балiв;
отворчi завдання -2х2 баsм: 4 ба.пи.

У за.пежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або практичний)
кiлъкiстъ питань за piBHeM складностi може змiнюватися, аllе загаirьна кiлькiсть
балiв у cyMi повинна складати 25.

б.4. Форми проведення семестрового контролю та критерiТ оцiнювання

l-{e передбачено навч€LгIьним планом.

6.5. 0рiснтовний перелiк питань для семестрового контролю

Iсторiя розвитку геронтологiТ як наyки.
Етапи icTopiТ розвитку соцiальноТ геронтологiТ.
Процес соцiального ((прозрiння>.

Соцiальна геронтологiя на cy{acнo\t}, етапi свого становлення.
С,гарiння населеннlI як с оцi a.,t ьно -.] е\{ о граф iчний процес.
Соцiально-демографiчнi проб-reltи сrчасноТ УкраТни.
Причини соцiально-демографiчноi кризи cyracHoT YKpaiHi.

Щемографiчна полiтика держави.
Наслiдки старiння населення.
Особливостi cyracHoТ демографiчноТ ситуачii в cBiTi та в YKpaiHi.
Старiння населеннrI i його соцiа-тьнi нас:riдки в YKpaiHi.
С,эцiально-психологiчнi пробrеrtl,i --тiтнiх;rюдей в сучасному сУспiЛЬСТВi.

Лока,тiзацiя людей похилого BiKr в iсторичному часi.
Е,фективнiстъ дiяльностi людей похи.-Iого BiKy у сферi працi.

Соцiальнi орiентачii i функцiТ cilr'T по вiдношенню до лiтнiх.
старечi нездужання i стареча неrtiчнiсть, Способи iх полегшеннrI.

Спосiб життя i його значеннlI .]-lя процесiв старiння.
Вiдхiд iз життя.
BikoBi змiни фiзичних параметрiв органiзму людей лiтнього та похилого

BiKy.
Особливостi вiкових змiн психiки у похилому Biui.
Соцiальнi проблеми лiтнiх людей.
Визначення cyTнocTi та змiсту понять ((умовиD та <<якiсть життя)>.

ВiковиЙ пiдхiД до якостi життЯ людей похилого BiKy,

Концепцiя якостi життя.
Вимiри та оцiнка якостi життя.
визначення соцiалiзацiТ i фактори соцiальноi адаптаЦii ОСОбИСТОСТi В

пlзнъому вlц1.
LIiHHicHi орiснтачii у людей похилого BiKy,

Кризи похилого BiKy.



Проблеми втрат та вiдчуття caмoTнocTi серед людей похилого BiKy.

Пiдвищення рiвня соцiально-психологiчноТ адаптацii людей поХиЛОГО BiKY.

,Щеонтологiя в соцiалънiй роботi з лiтнiми i старими людьми.
Проблема психологiчноi i BiKoBoi cyMicHocTi соцiальних працlвникlв 1

клiентiв геронтологiчного BiKy.
Психологiчна пiдготовка фахiвцiв соцiа;rъних геронтопогiВ дJIЯ

шодолання геронтофобii.
Етичнi пiдходИ дО вирiшеннЯ можJIивиХ конфлiктiв мiж соцiальними

irрацiвниками i ix клiснтами лiтнъого та старечого BiKy.

КритерiТ пiдбору кадрiв для навчання та роботи за фахом <<соцiалъний

геронтолоD).

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-8 1

Задовiльно
.Щостатнъо

69-14
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендовапi джерела

Основна (базова):

.Щтксвич Т. В. BiKoBa i педагогiчна психологiя : навч. посiб. / Т. В.
fiуткевич, В. А. Яцюк. - Кам'янсць-Подiльський : Фо - П Буйнiтький о. А.,
20]14. - 208 о.

Соцiалъна робота : навч. посiб. : у 2-х ч. / К. М. Левкiвсъкий, В. Л.
Кулiнiченко, В. е. Слушаенко та iH. - КиiЪ : НТУУ (КПI>, 2015. -Ч.2. - 384 с.

Социальн€ж геронтология : 1"lеб. пособ. / под. ред. О. Д. Нор-Древян. -
Москва : ,Щаттrкбg и К', 20l-7. - 309 с.

СОЦИаЛЪная геронтология : 1"lеб.- методиЕI. комплекс / - Москва : Основа,
2а|6. *З28 с. \

Сурнина О. Е. Геронтология (медико-биологический и психологический
аспекты) : 1"rеб. пособ. / Сурнина о. Е. - Екатеринбург : Изд-во ФГАоУ ВПо
,,Росс.гос. проф.-пед. 1rH-T",20t4. -2З4 с.

.Щодаткова:
Абрамова Г. С. Возрастная псI{хо.-тогlш : уrебник для студентов вузов /

,;х.браплова Г. С. - 3-е. изд., исп. и Jоп. - \4осква : Академический Проект, 2015.
* 764 с,,

Василенко Н. Ю. Социа,тьная геронто.lогия : уlебное пособ. / Василенко Н.
К}. -Владивосток: ТИДОТ ДВГУ. 2015. - 1-10 с.

BiKoBa та педагогiчна психоJогiя : [навч. посiб.] i О. В. Скрипченко, Л. В.
д{олинська, З. В. Огоролнiйчук та iH. - 3-тс BI.1.]. - КиТв : Каравела,20|6" - З44 с.

нiколенко о. С. Вихiд на пенсiю як псtlхо,rогiчна проблема [Електронний
1эесуро] / О. С. Нiколенко ll Психо;тогiя i соцiологiя. Режим доступу:
http://www.rusnauka.comz'14_E\XXI ]009 Psihologial45926.doc.htm. Назва з

екрану.
Робак В. Психосоцiальнi TeopiT старiння та Тх значення для забезпечення

цl]оцесу якiсноТ опiки лiтнiх людей [Е;lектронний ресурс] / В. Робак // OcBiTa
jlФрослих: теорiя, досвiл, перспективи : зб. наук. пр. Режим доступу:
http://irbis-nbuv.go\,.ua. - Назва з екран},.

Сурнина О. Е. Геронтология (мелико-биологический и психологическиЙ
асгiекты) : 1^rеб. пособ. / Сурнина о. Е. - Екатеринбург : Изд-во ФГАоУ ВПо
",Росс.гос. проф.-пед. ун-т", 2014, -2З4 с.

Титов Д. С. Социальная геронтология : уlебное пособ. / Титов Д. С. -
ToIrqcK : Томский филиал Академии права и управления ФСИН России, 20t4. -
l06c"

Яцемирская Р. С. Социальная геронтологиlI : учеб. пособ. для студ. высш.

]:*{еб. заведений lP. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. - Москва : ГуманитаРНЫЙ

центр tsЛАДОС ,201З. - 224 с.
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9. Додатковi ресурси (за наявностi)

Електронна адреса навчuLпьного курсу :

http ://elearning.kubg. edu.uallocal/gdo/teacher/

t7


