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?. &{ета та завдання навчальноТдисциплiни

метою викладання дисциплiни € познайомити студентiв iз бiосоцiальними
iJfТ]екТаМИ cTapiв, Т&,, GTаФcTi; .iз соцiЕlJIьними. наслiдками,,,демографiчних
;lijОЦССiВ, зумовлеНих старiНням населення; iз особливостями психосоматitчних,
l,,{?iтерiаJIьно-побуТових, законодавчо-праВових, соцiокультурних та iнших
]эроблеМ людей похилого BiKy; iз дискусiйними питаннrIми та проблемами
*оr{iа-шьноI полiтики i пенсiйного забезпечення у koнTekcTi рiзних характеристик
iii,ioцecy старiннЯ;:(Вихiд,',11,gi,пr*rоirо, розмiР гrенсiй, працевлашrу"Ь""" людей

Завдання:
- дослiдженнll наслiдкiв впливу старiння населення на суспiльство та

iт;;iивiдiв у суспiдьотвi; ._.- :|,

- виявлення,психоЁеКсуЙiних особливостей старiння;
\2

- .}Yстановлення впливу cTapiHнl{ на психiчне здоров'я людини;
- ознайомленнrI iз визнач€Lпьними ознаками здорового старiння, включаючи

фiлlrма,lьНi та нефОрмальнi системИ пiдтримКи, а такоЖ cTpyкTypHi фактори;
- ВияВлення,;OqоблиВостей,,..соДiа_гльноi роботи з дrqдьми шохилого BiKy в

ЗаГ€ШЬНУ ПРаКТИКУ соцiальноi роботи; розкриття етичних та суперечливих

формами навчання
денна заочна
професiйно-орiентована
(формування фахових

компетентностей)
Фва викладання, навчання та оцiнювання украiЪська

в 1 годин 2160
..'i.,| _|

a
J

r>tя 6

яг кредитlв 2
лэсяг годин, в тому числi:

;_Q,Sir....;,,i;1','j

4

ýещq9rр9ЕцЁд9g
амоотiйна ообота

ъ

28
glgq JgM Qётрод}а..



3. Результати навчання за дисциплiною
У резулътатi вивченнJI навч€ulьноi дисциплiни студент повинен знати:
- ocHoBHi поняття геронтологiТ; ставлення до cTapocTi у суспiльствi

(iсторичний аспект);
- ocHoBHi TeopiT старiння та ik значення для забезпечення процесу якiсноI

опiки лiтнiх людей; соцiально-гiгiенiчнi та психофiзiологiчнi прояви старiння;
- особливостi адаптацiТ до пенсiйного перiоду життя;
- особливостi соцiальноТ роботи з JIюдьми похилого BiKy вдома;
- особливостi та органiзацiя догляду за перестарiлими немiчними i

хворими людъми;
- технологiю соцiалъноi роботи з лiтнiми людьми.
Вмiти:

проводити ана-гtiз демографi.Iноi ситуацii в районi (на територii) дii
закладу соцiа.гlьноi роботи; виявJuIти ocHoBHi проблеми тподей похилого BiKy i,
виходячи iз цього, планув€tти iндивiдуальну роботу з клiенталли геронтологiчноi
групи;

- застосовувати психотерапевтиIIнi методи до розв'язання сiмейно-
шобутових проблем людей rrохилого Bircy;

- використовувати деонтологiчнi прийоми пiд час обслуговування та
соцiалъноi роботи з лiтнiми JIюдъми; проводити гiгiенiчне виховання з питань
здорового способу життя серед населення rrохилого та старечого BiKy;
здiйснювати догJuIд за немiчними та хворими JIюдьми цiсТ BiKoBoi категорiТ;
володiти основними прийомами невiдкладноi допомоги у випадках раптового

порушення життедiялъностi органiзму; проводити консультування з

рiзних питань для JIюдей похилого BiKy.
Повиннi володiти:
- основними прийомами вст€tновлення контакту, методами та технологiями

соцiальноi роботи з особами похILпого BiKy;
- навичкЕlми взаемодiТ зi спецiа.пiст€lми структурних пiдроздiлiв рiзних

установ i закладiв у зв'язку з вирiшенням завдань надання соцiа_llьноi допомоги
особам похилого BiKy.

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

допомоги особам похилого BiKy;
- прогнозувати змiни та динамiку ik проходження у осiб похилого BiKy та

внOсити вiдповiднi корективи у соцi€tпьну роботу з даною категорiею осiб.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ гlрограми 2З 1.00.01 Соцiапьна робота
(СК 15. ОДФ. 09), пiсля закiнчення опанування навчальноi дисциплiни
кСоцiальна геронтологiя>, студенти набуваrоть загапьних i фахових
компетенцiй та отримують i демонструють програмнi результати навчання, що
наведенi у табл. 1.



Таблиця 1

КомпетенцiI стулента, який оrтанував дисциплiну
<Соцiальна робота з рiзними категорiями отримувачiв посJý/г:

Соцiа.пъна геронтологiл>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноi компетенцii
-,} r.е 1

-! l\, -- _)

l-з{- 1}r!- /

i загальнi компетенцii)

Здатнiсть застосовувати знаннrI на практицi.

Здатнiсть до когнiтивноi гн1.,rкостi
розв'язаннi професiйних питань.

при

,+1 i-a a{l.'l\ - J

Фк_б
i ti;axoBi компетенцii)

Здатнiсть визначати та враховувати особливостi
рiзних груп отримувачiв послуг. Знання cyTHocTi
та особливостей оцiнки потреб особи та ciM'i.
Здатнiсть до прогнозування результатiв роботи з

урахуванням наиважливlшIIх факторiв
соцiального середовища.
Здатнiсть до критиfIного оцiнювання соцiальних
наслiдкiв полiтики у сферi прав людини,
соцiальноi iнклюзii та ст€lпого розвитку
суспiльства.

liрн

iTPH 6

iriрограмнi результати
l.rавчання)

Вмiння оптимаJIьно використовувати технOлогiТ
соцiальноТ роботи з рiзними категорiями
отримувачiв послуг.
Здатнiсть розробляти та впроваджувати рiзнi
категорii тренiнгових програм для рiзних груп
отримувачiв послуг у з€tлежностi вiд ix потреб"
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ý" ýрограма навчальноi дшсциплiни

Змiстовий модуль 1

Основи соцiальноi геронтологii

Лекцiя. Тема1. Соцiальна геронтологiя: поняття i змiст.
Об'скт, предмеТ та завдаНня курсУ. ВизнаЧеннЯ поняття (геронтологiл>,

<<соцiалъна геронТологiп>. OcHoBHi поняття соцiальноi геронтологii. Загальнi
закономiрноотi та Teopii старiння. Традицiйнi точки зору на причини розвитку
отарiння. МолекуЛярнi та клiтиннi механiзми старiння. Роль i мiсце cTapocTi в
снтогенез1 JIюдини.

OcHoBHi понrIття теми: геронтологiя, соцiалъна
закономiрностi, Teopii старiння.

геронтологiя,

CeMiHapcbKe занrIття. Тема 2. Iсторичнi основи розвитIqу соцiальноi
геронтOлогii.

Лекцiя. Тема 3. OcHoBHi Teopii старiння та ik значеЕЕя для забезпечення
ilроцесу якiсноТ опiки лiтнiх людей.

ВидИ старiння. C1"lacHi Teopii старiння. ТеорЙ неперервностi. Теорiя
стигматизацii, суспiльного таврування. Теорiя обмiну. Теорiя вiковоi
стратифiкацiт. Феноменологiчна теорiя. Теорiя звiльнення. Теорir активностi.
Теорiя KoMпeTeHTHocTi. Проблеми ейджизму. Форми ейджизму.

ocHoBHi поIIяття теми: старiння, TeopiТ старiння, ейджизм.

Лекцiя. Тема 4. Старiння населеЕня як соцiально-демоIрафiчний процес.
СтарiннЯ населеннЯ яК соцiальНо-демо|рафiчний процес. Соцiа_гlьно-

деr,яографiчнi проблемИ cyracHoT УкраiЪи. Причини соцiально-демографiчноf
кризИ cl"racHoT УкраiЪi. .Щемографiчна поЛiтика держави. Наслiдки старiння
FIаселенН;I. особЛивостi cyracHoi демографiчноi ситуацii в cBiTi та в УкраiЪi.

OcHoBHi rrоняття: соцiальнО-демо|рафiчний процес, демографiчна полiтика,
наслiдки старiння.

CeMiHapcbкe заняття. Тема 5. Проблеми людей похилого BiKy.

Лекцiя. Тема 6. Адаптацiя до cTapocTi. Феномен caMoTHocTi.
поняття здоров'я в cTapocTi. Старечi нездужання i стареча немiчнiстъ.

способи ik полегшеннrI. Спосiб життя i його зЕачення для процесiв старiнrrя.
tsiДХiД iЗ Життя. BiKoBi змiни фiзичних параNIетрiв органiзму JIюдей лiтнъого та
ШОХИЛОГО BiKy. Особливостi вiкових змiн психiки у похилому вiцi. Соцiальнi
rrРОблеми лiтнiх людей. Вихiд на пенсiю: особливостi адаптацii. Фази
гяенсiЙного цроцесу. Професiйне старiння. Прискорене професiйне старiння.
Справжне професiйне старiння. Вiдносне професiйне старiння. Поняття
OaMoTHocTi в cTapocTi, самотнiЙ спосiб життя. Причини настання caMoTHocTi в
cTapocTi" Розвиток сiмейних cTocyHKiB у cTapocTi.



OoHoBHi пошIття: немiчнiсть, соцiаrьнi проблеми, професiйне старiння,
caMoTHicTb, адаптацk, феномен.

CeMiHapcbкe заняття. Тема б. Адаптацiя до cTapocTi. Феномен caMoTHocTi.

CeMiHapcbкe заIuIття. Тема 7. Органiзацiя медико-соцiальноi допомоги в
г*ронтологii.

Змiстовий модуль 2
Соцiальна робота з людьми похилого BiKy

Лекцiя. Тема 1. Умови i якiсть життя rподей похилого BiKy.
ВизначеншI cyTнocTi та змiсту понять (умови>) й <якiсть життя)). Вiковий

пiдхiд до якостi життя шодей похилого BiKy. Концепцiя якостi життя. Вимiри та
оцiнка якостi життя.

OcHoBHi поняття теми: умови життя, якiсть життя, концепцiя, вимiр,
ordiHKa.

Семiнарсъке занlIття. Тема 2. Проблеми соцiалiзацii та соцiально-
психопогiчноi адаптацii людей похилого BiKy .

Лекцiя. Тема 3. Форми та методи роботи з людьми похилого BiKy.
Форми соцiалъноi роботи з JIюдьми похилого BiKy. ПсиходiагнOстика

лiтнiх людей. Принципи дiагностики осiб похилого BiKy. Особливостi
консультування як виду психосоцiальноi допомоги лiтнiм JIюдям. Принципи та
правила консультування лiтнiх людей. Типи гiнеронекii. Тренiнг у
шсихосоцiа-гrьнiй роботi з JIюдьми похипого BiKy.

OcHoBHi поIuIття теми: люди похилого BiKy, психодiагностика,
консулътування, тренiнг, лiтнi JIюди.

J{екцiя. Тема 4. Етичнi проблеми соцiальноi роботи з населенням старшого
aiKy.

Особливостi та проблеми деонтологiТ в соцiа-тrьнiй роботi з лiтнiми та
*тарими JIюдьми. Проблема психологiчноi i BiKoBoT cyMicHocTi соцiа-шъних
працiвникiв i клiснтiв геронтологiчного BiKy. Професiйно-психологiчна
пiдготовка фахiвцiв - соцiальних геронтологiв для rrодолання геронтофобii.
Етичнi пiдходи до вирiшення можливих конфлiктiв мiж соцiальними
працiвниками i ix клiентами лiтнього та старечого BiKy. КритерiТ пiдбору кадрiв
для навчання та роботи за фахом <<соцiаrrьний геронтолог)>.

OcHoBHi rrоняття: деонтологiя, геронтофобii, етичний кодекс, клiент,
професiйно-психологiчна пiдготовка соцiа"гlьних [рацiвникiв.

Семiнарсъке заняття. Тема 5. Технологiя соцiа-пьноi роботи з населенняN{
сIаршого BiKy.
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}о-,1аксималъна кiлькiсть б алiв : 160
Розрахунок коефiцiента:
Максимально можлива кiлькiсть ба-гliв: 1б0. Коефiцiент: 1,б. Розр€lхунок
балiв, отриманих студентом (приведення до вiдповiдностi, де максимум -
100), здiйснюеться за формулою: Х : 1,6 : кiлькiсть балiв - рейтинговий
пок€tзник успiшностi сryдента (де Х - кiлькiсть бшiв, отриманих студентом
протягом вивчення курсу).

б. Контроль навчальних досягнець

б.1. Система оцiнювання навчальних досягцець сryдентiв

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii ii оцiнювання.

Змiотовий модуль 1

Основи соцiальноi геронтологii

Самостiйна робота 1. Основи соцiальноi геронтологii.

Завдання 1. Виписати у словник HayKoBi термiни та ix визначення, якi
(:"г{}суються даноI навчаIIьноТ дисциплiни (5 балiв).

ýрлrгерiТ оцiнки:
i*,гермiнiв-lбал;
! 1-20 термiнiв - 2 бали;
: i-40 TepMirriB - З бали;
4 i-б0 TepMiHiB - 4 бали;
.-,, {i0 TepMiHiB - 5 ба-,riв.



OcHoBHi шок€Lзники
характеристики BiKoBoi

особи лiтнъого
(старечого) BiKy

Завдання 2. ПредСтавити характеристику особливостей BiKoBoi структури
населеннrI <<лiтнъого BiKy>> та (похилого BiKy>> у таблицi (5 балiв).

КритерiТ оцiнки:
ОЗаВДанНя виконано у повному обсязi з використанням додаткових

НаУКОВИХ ДЖеРеЛ iнформацii, проведениЙ аналiз, спiвставлення, зробленi
ВИСНОВКИ, НаВеДенi приклади З життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 балiв.

ОЗаВДаннrI виконано у повному обсязi з використанЕям додаткових
НаУКОВИХ ДЖеРел iнформацii, проведениЙ аналiз, спiвставленнrl, зробленi
висновки - 4 баsм.

ОЗаВДаНня виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii - 3 ба-тlи.

ОЗаВДання виконано, спирЕIючисъ тiльки на матерiали лекцii_ 2 бали.
.завдаЕня викоЕано частково - 1 бал.

ЗаВДаННя 3. Скласти таблищо <<Iсторичний розвиток геронтологii як науки>)

i5 балiв).

f ;,;.г_lричний

liерiол

iJptcHoBoK:

ii;эи,герiТ оцiнки:

HayKoBi пiдходи
до вивчення
cTapocTi (ocHoBHi
положенIUI

.ЗаВДання викон€lно у повному обсязi з використаЕнrIм додаткових
iIаУКОВИХ ДЖерел iнформацiТ, наведенi прiзвища науковцiв та ik особистий
ЕКЛаД У РОЗВиТОк теорii, щроведениЙ аналiз, сгriвставленнrl, зробленi висновки,
посилання на працi, в н€Lf,вностi особистiсна думка студента - 5 балiв.

.ЗаВДаНня виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових
наУкОВиХ ДЖерел iнформацii, проведениЙ аналiз, спiвставлення, зробленi
висновки - 4 баlм.

.завдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових

матерiали лекцiТ -2 бали.
наукових джерел iнформацiТ - З бали.

Представники
наукових шкiл

OcHoBHi
працi

.завдання виконано, спираючись тiльки на

"fu з/п особи
похилого BiKy



.завдання виконано частково - 1 бш.

Змiстовий модуль 2
Соцiа_шьна робота з людьми похилого BiKy

самостiйна робота 2. Соцiальна робота з людьми похилого Biky.

завдання 1. Скласти карту професiйних якостей соцiалъного працiвника, що
працюе з людъми похилого в1 5 балiв
lндлrвiдуальнi якостi
Професiйнi якостi
Ризики психоемоцiйного
ви],()рання
Ризики професiйноТ
длсфовмацiТ

Гig;итерii оцiнки:
энестанДартна, власна, оригiна,тьна, обгрунтована та доведена - 5 балiв.
сперероблена вже iснуюча, доданi оригiнальнi думки та iдеI - 4 баsм.
вIiаведена вже iснуточа точка зору - З бали.
сзавдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцii-2 бали.
эзаtsдання виконано частково- 1 бал.

ЗавданнЯ 2, Провести опиТуваннЯ серед .тlюдей irохилого BiKy (10 осiб) та
Iiадати анаriтичну довiлку (5 балiв).

Пiдготовка звiту включае: вступ; аналiз сучасноi сlлтуацii в Украiнi серlед
st+дей похилогО BiKy; наведенНя та опиСанЕIЯ отриманих результатiв; роздуми;
ýrl*ноВки.

Гlитаrrня дJuI опитування осiб похилого BiKy:
1. Як ви оцiнюете свое матерiальне становище?
2. Чи задовiльнi ви пенсiсю, що отримуете?
3. ffн ýи г{рФвфдите снiй час?
4. Чи чаfiтФ ви спiлкl,.стt]сь з iriднип,tи?
5. ýк врт oElilt1,oЁTe Bj]asнe здоров'я?
б. Чтт задфЕ*денi ви \.f*дичним об*;эчгоЕYЕаннявя за l*яiоtде}"д ь{*Idiкання1}
7. Жк ви сзiдitтнлсте ум{iЕi,t сЕФгG ;кртття?
8. Чи црФJ{Фвжу*ст* Еи tтр;tээюватlа?
9. Як ви ставитися до свого BiKy та майбутньому?

Вiдшовiдi шовиннi бути розгорнутими.

ftтlитерiТ оцiнки:
озавдання виконано У повному обсязi, проведений ана-пiз отриманих

результатiв, спiвставЛенIUI, зробленi висновки, наведенi прикJIади з життя,
ШPopaxoBaHi Ризики, в наявностi особистiсна думка студента - 5 ба_гriв.



.завдання виконано у пOвному обсязi з незначними вiдхилентlями вiд
рекомендацiй - 3 бали.

озавдання виконанс частков а * 2 ба_llи.

Завдання 3. Розробити прOект проIрами соцiальноТ роботи з людьми
пOхилого BiKy чоло ik реiнтеграцiТ у суспiльство.

Структура програми: пояснювЕLJIъна записка, хiд реалiзацii з конкретними
заходами; результат, який передбачено отримати пiсля реалiзацiТ програми,
можливi ризики та способи ix подолання; висновки.
КритерiТ оцiнки:

.завдання виконано у повному обсязi, програма е оригiнапьною, з
використаннrIм додаткових наукових джерел iнформацii, проведений аналiз,
спiвставлення, зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi
особистiсна думка студента - 5 балiв.

езавдання виконано у шOвном}i обсязi, проlрама с результатом творчоi
г:ереробки iншоТ з викорис,ганням наукових джерел iнформацii, проведений
а.чатiз, зроблений прогноз - 4 бым.

езавдання виконано у повному обсязi з використанням запропонованих
джерел irтфорп,rацiТ - З баци.

.завданЕя виконано, процрама розроблена тiльки спираючись на матерiа-гrи
:,lекцiТ - 2 бали.

gзавдання виконано частково програма частково вiдllовiдае вимогам * 1

бац"

6-з" Форми проведення модульного контролю та критерiТ оцiнювання

Модулъний контроль знань студентiв здiйснюеться rriсля завершеншI
вивчення навчаJIьного матерiалу мOдуля дисшиплiни. Виконання модульноi
рс;6оти вiдбуваеться в теотовOму режимi з викOристанняNI роздрукованих
заtsдань. Завдання розподiляються за piBHeM складностi:

.проста вiдповiдь (таю) чи <<Hi> - 0,5 балiв;

.вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
озавдання, якi гlотребують знань визЕачень, або пов'язаних з заповненням

т,аблиць - 1,5 баsм;
.творчi завдання - 2 баsм.
Загальна rсiлькiсть 1Iитань у ()д{-1ому BapiaHTi розподiля€ться так:

.i бати;
опитаннrI, Iдо передбачають Еросту вiдповiдь ((таю) чи <<нil> - 8 х 0,5 ба.пiв:

;питаннlI, що переiдба.rатоть влtбiр вiдlтовiдi з 4 ,rа бiльше BapiaHTiB - 8 х tr

Sазл: 8 ба"чiв;
Фзавлання, якi гrотребуrоть знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблиць - б х 1,5 бали : 9 балiв;



отворчi завдання -2х2 бали:4 бали.
У залежностi вiд спрямованостi L{одуJrI (теоретичний або практичний)

кiлькiстъ tIитань за piBHeM складностi може змiнюватися, €шIе загальна кiлькiсть
балiв у cyMi повинна складати 25.

6.4. Форми проведепшя семестрового контролю та критерii оцiнювання

Не передбачено навч€Iпъним шланом.,

6.5, Орiснтовний перелiк питашь для семестрового контролю

Iсторiя розвитку геронтологii як науки.
Етапи icTopii розвитку соцiальноТ геронтологii.
Прощес соцiального ((прозрiннп>.

Соцiальна геронтологiя Еа с)ласному етапi свого ст€lновлення.
Старiння населеЕня як соцiально-демографiчний процес.
Соцiалъно-демо|рафiчнi проблеми cl"racHoi УкраiЪи.
Причини соцiалъно-демографiчноi кризи суlасноi Украiнi.
Щемографiчна полiтика держави.
Наслiдки старiння населення.
ОСОбЛивостi c1.,lacHoT демографiчноi с1,Iтуацii в cBiTi та в украiъi"
Старiння населеннrI i його соцiалънi наслiдки в YKpaiHi.
Соцiа;rьно-психологiчнi проблеми лiтнiх людей в суIасноллу суспiлъствi.
Локалiзацiя людей похилого BiKy в iсторичному часi.
Ефективнiсть дiяльностi людей похилого BiKy у сферi працi.
Соцiальнi орiентацii i функцii ciM'i по вiдношенню до лiтнiх.
Старечi нездужання i стареча немiчнiсть. Способи ik гrолегшеннrl.
Спосiб життя i його значеннrI дJlя процесiв старiння.
Вiдхiд iз життя.
BiKoBi змiни фiзичних пapaMeтpiB органiзму людей лiтнъого та похилого

BiKy.
Особливостi вiкових змiн псrо<iки у похилому вiцi.
Соцiальнi проблеми лiтнiх ш9дей.
Визначення cyTнocTi та змiсту понятъ (умови>) та <<якiсть життя).
Вiковий пiдхц до якостi життя rподей похилого BiKy.
Концепцiя якостi життя.
Вимiри та оцiнка якостi життя.
Визначення соцiалiзацii i фактори соцiальноi адаптацii особистостi в

пiзньому вiцi.
Щiннiснi орiентацii у шодей похилого BiKy.
Кризи похилого BiKy.
Проблеми втрат та вiдчуття caмoTнocTi серед людей похилого BiKy.
Пiдвищення рiвня соцiально*психологiчноТ адаптацii шодей похилого BiKy.

,Щеонтологiя в соцiа-ilьнiй роботi з лiтнiми i старими людъми.



ПРОбЛеМа психологiчноТ i BiKoBoT cyMicHocTi соцiальних працiвникiв i
клiснтiв геронтологiчного BiKy.

подолання геронтофобii.
ЕТИЧНi Пiдходи до вирiшення можливих конфлiктiв мiж соцiа_шьними

шрацiвниками i ik клiентами лiтнього та старечого BiKy.
критерiт пiдбору кадрiв для навчання та роботи за фахом <<соцiа-пьний

геронтолог>.

б"б. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90
Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
,,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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Е. Рекомендоваrri джерела

Основна (базова):

.Щутксвич Т. В. BiKoBa i педагогiчна психологiя : навч. посiб. / Т. В.
ýуткевич, В. А. Яцюк. - Каrчr'янсць-Подiльський : ФО - П Буйнiтький О. А.,
2014. - 208 с.

Соцiальна робота : навч. пооiб. : у 2-х ч. / К. М. Левкiвський, В. Л.
Кулiнiченко, В. е. Сlryшаенко та iH. -Киiв : НТУУ (КШ), 2015. * Ч. 2. - З84 с.

Социа-rrъная геронтология : 1"rеб. пособ. / под. ред. О. Д. Нор-Древян. -
Москва : ,Щашков и К', 2017. - 309 с.

Социальная геронтология : уrеб.- методич. комплекс / - Москва : Основа,
20l6. -З28 с.

Сурнина О. Е. Геронтология (медико-биологический и психологический
аспекты) : уrеб. пособ. / Сурнина О. Е. - Екатеринбург : Изд-во ФГАОУ ВПО
,,Росс.гос. цроф.-пед. ун-т", 20L4. -2З4 с.

fiодаткова:
Абрамова Г. С. Возрастная псих{)погия : учебник для студентов вузов i

Абрамова t'. С. - З-е. изд., исп. и доп, - Москва : Академический Проект, 2015.
- 7Ь4 с.

Василенко Н. Ю. Социальная геронтология : у^rебное пособ. / Василенко Н.
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