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СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
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Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті розглядається інноваційна складова соціальної роботи з людьми похилого віку. Розкрито особливості впро-
вадження мультидисциплінарного підходу у сферу надання соціальних послуг, зокрема соціально-педагогічних послуг. 
Досліджено головні проблеми, які впливають на якість життя людей похилого віку. Охарактеризовано принципи, фор-
ми та методи психолого-педагогічної підтримки людей похилого віку, що навчаються в «Університетах третього віку» 
Ключові слова: інноваційні методи, соціальна робота, люди похилого віку, мультидисциплінарний підхід, соціально-
педагогічні послуги.

Постановка проблеми. Реформування системи 
надання соціальних послуг в Україні суттєво 

впливає на організацію соціальної роботи з людьми 
похилого віку. Орієнтація на інновації у сфері на-
дання соціальних послуг повинна вирішити основні 
проблеми, забезпечити необхідний рівень та якість 
життя літніх людей. Відтак, змінюються стереотип-
ність щодо змісту, форм та методів роботи з людьми 
літнього віку, стимулюється їх особистісні прагнення 
реалізовувати свій потенціал засобами освітньої та 
творчої діяльності. Активне включення людей похи-
лого віку в життя суспільства дозволяє засвоїти нові 
форми діяльності, в яких розкривається їх особис-
тісний та творчий потенціал. Відповідно, особливої 
актуальності набувають як пошук нових підходів до 
надання соціальних послуг літнім людям, так і пере-
осмислення значення мультидисциплінарного підхо-
ду в соціальній роботі з людьми похилого віку як за-
собу розв’язання проблем клієнтів, які знаходяться 
в складних життєвих обставинах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ас-
пекти даної проблеми вивчалися багатьма вченими 
в різних напрямах, що пов’язані з різними аспек-
тами старіння в межах фізіології, психології, ме-
дицини, соціології (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, 
Р.М. Грановська, Т.З. Козлова, О.В. Краснова та ін.). 
Міждисциплінарний характер проблеми та виник-
нення нових перспективних напрямів соціальної 
роботи, таких як надання соціально-педагогічних 
послуг соціально незахищеним категоріям населен-
ня, доводить підвищений інтерес вітчизняних та 
зарубіжних вчених до освіти людей похилого віку 
(О.В. Агапова, С.П. Архіпова, М.М. Букач, Н.О. Ер-
мак, А.Й. Капська, О.Г. Карпенко, С.М. Коваленко, 
І.В. Козубська, Е.В. Лапшина, І.І. Мигович, Л.І. Мі-
щик, В.Е. Робак, Г.С. Сухобська та ін.). 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На необхідність пошуку інно-
ваційних підходів у організації соціальної роботи з 
людьми похилого віку звертали свою увагу Є.І. Хо-
лостова, Т.З. Козлова, Т.В. Семигіна, Н.В. Кабаченко,  
Т.І. Коленіченко, Т.О. Голубенко та інші. Зокрема, 
визначення мультидисциплінарного підходу та осо-
бливості його застосування в соціальній роботі з 
різними групами клієнтів описані у працях таких 
вітчизняних науковців: Л.Т. Тюпті, І.Б. Іванової,  
Н.Б. Бондаренко, Н.В. Майорова, В.М. Синьова. Прин-
ципи та особливості роботи спеціалістів в команді 
розглядаються в працях іноземних авторів: Bar- 
clay P.M., Payne M., Hart B.M., Rowe H., Браун А., Бо-
урн А., Чепмен В., М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапіро, Яков-
лев Г.М. Однак, невирішеною частиною цього досить 
актуального питання залишається аналіз інновацій-
них практик соціальної роботи з різними групами 
населення, особливо з людьми похилого віку.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
криття особливостей інноваційних методів і форм 
організації соціальної роботи з людьми похилого 
віку в умовах надання соціально-педагогічної по-
слуги «Університет третього віку».

Виклад основного матеріалу. Динаміка розви-
тку сфери надання соціальних послуг запускає до 
дії механізми покращення якості життя людей по-
хилого віку, а з ними і появу нових дефініцій, тер-
мінів, понять, що відтворюють інноваційну практи-
ку, становлять сутність інноваційного потенціалу 
соціальної роботи, розкривають тенденції до змін. 
Процеси, які активізуються, передбачають розвиток 
таких принципово нових феноменів як «геронтоос-
віта», «мультидисциплінарний підхід», «університет 
третього віку», введення яких у теорію та практи-
ку вітчизняної соціальної роботи з людьми похилого 
віку є інноваційним та ефективним. Звісно, що така 
перестановка акцентів у структурі соціальної роботи 
з людьми похилого віку вимагає створення в умовах 
«Університетів третього віку» освітнього середовища 
гнучкого поєднання, з одного боку, теоретичних за-
сад андрагогіки, геронтоосвіти, неформальної освіти, 
а з іншого, теорії та практики мультидисціплінарно-
го підходу щодо надання соціальних та соціально-
педагогічних послуг людям пенсійного віку.

У теорію соціальної роботи з людьми похилого 
віку введено низкою виконаних досліджень поняття 
«освіта літніх людей» [1; 2], «освіта соціально неза-
хищених категорій дорослих» [2; 8], «геронтоосвіта» 
[4], які, нажаль, нетотожні за змістом та функціями. 
Так, особливістю геронтоосвіти є її орієнтованість 
на задоволення потреб людей похилого віку, що 
безперечно впливає на їх життєву задоволеність, 
тим самим забезпечується підвищення якості жит-
тя [4]. Необхідною умовою успішного здійснення 
геронтоосвіти визначено педагогічну підтримку лю-
дей похилого віку. Її впровадження як критерій ви-
сокої якості життя, передбачає супроводження лю-
дей похилого віку в освітньому просторі починаючи 
з реалізації потреби у пізнанні й творчості, й аж до 
реалізації стратегії благополучного старіння [4].

Щодо розуміння змісту поняття «освіта літніх 
людей» також визначено орієнтованість на задово-
лення потреб, але за конкретними функціями: со-
ціальній, валеологічній і аксеологічній [8, с. 79]. При 
чому, соціальна функція пов’язана із задоволенням 
соціальних очікувань літніх людей, їхніх устано-
вок, мотивів, цілей, життєвих планів. Валеологіч-
на функція передбачає створення умов для забез-
печення комфортних умов навчання літніх людей, 
таку його організацію, яка б відповідала особливос-
тям когнітивного і емоційного статусу літніх людей. 
Аксеологічна функція спрямована на залучення 
цих людей до загальнолюдських цінностей [8, c. 79]. 
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Стосовно впливу освіти літніх людей на сфери 
їх життєдіяльності, то визначено, по-перше, як за-
сіб соціального захисту і психологічної стабільності, 
по-друге, як спосіб інтеграції в комунікативний і 
культурний простір, і, по-третє, як активна діяль-
ність, спрямована на самореалізацію особистості. 
Основний її зміст відображається через реалізація 
наступних функцій [8, с. 79]:

- просвітницьку,спрямовану на задоволення 
культурно-освітніх запитів людей літнього віку; 

- інформаційну, спрямовану на розширення ін-
формаційного простору доступними для людей літ-
нього віку засобами; 

- адаптивну, яка допомагає людям літнього віку 
опанувати нові соціальні ролі, адаптуватися у змі-
нюваному соціумі; 

- комунікативну, яка сприяє задоволенню по-
треби людей у безпосередніх контактах; 

- реабілітаційну, яка сприяє подоланню психо-
логічних і фізичних бар’єрів, що виникають у житті 
людей похилого віку; 

- терапевтичну, покликану сприяти благотвор-
ному впливу на стан здоров’я людей похилого віку 
та їх самопочуття; 

- соціального захисту як таку, що допоможе за-
безпечити певним чином соціальну підтримку у ви-
рішенні життєвих проблем соціально незахищених 
категорій людей.

Феномен «освіта соціально незахищених катего-
рій дорослих» містить у собі адаптаційний механізм 
усіх категорій населення, які визначені за критері-
ями «соціальний ризик» та «критична зона ринку 
праці», а не тільки людей похилого віку. Її спрямо-
ваність повинна забезпечити активізацію внутріш-
ніх сил, сприяти розвитку творчого потенціалу та 
інтеграції у суспільство [2, с. 71]. 

Впровадження перспективного напрямку соці-
альної роботи, яким є надання соціально-педагогіч-
них послуг літнім людям передбачає застосування 
інноваційних методів, створення умов для експе-
риментальної перевірки ефективності і можливості 
застосування інновацій у соціальних закладах дер-
жавного та недержавного підпорядкування, у освіт-
ніх закладах вищої школи, підвищення кваліфікації 
тощо. Серед умов, які мають підвищити ефектив-
ність впровадження інновацій в соціальну роботу з 
людьми похилого віку, ми визначаємо наступні:

- конструювання освітнього простору через ор-
ганізацію «Університетів третього віку» у держав-
них соціальних закладах, громадських організаціях, 
державних закладах освіти, приватних закладах 
вищої освіти; 

- формування готовності до здійснення іннова-
ційної професійної діяльності у керівників закладів 
соціального та освітнього спрямування, громадських 
організацій, соціальних працівників, майбутніх со-
ціальних працівників;

- створення мультидисциплінарної моделі та 
розробка технології співпраці соціальних закладів, 
вищих навчальних закладів та громадських органі-
зацій щодо надання інноваційної соціально-педаго-
гічної послуги людям похилого віку.

На наш погляд, реалізація цих умов для здій-
снення змін у вітчизняній системи надання соціаль-
них послуг людям похилого віку, вимагає розкрит-
тя змісту пошуку та втілення інновацій освітньої 
діяльності, зокрема: систематизацію ідей щодо на-
дання освітніх послуг літнім людям; аналіз впрова-
дження інновації у діяльність соціальних, освітніх 
закладів та громадських організацій. Навіть, по-
верхневий розгляд історичних засад виникнення 
ідеї освіти людей похилого віку, функціонування 

та процесу надання освітніх послуг в умовах не-
формальної освіти, виявить особливості організації 
та специфічність професійних функцій фахівців та 
волонтерів щодо готовності до впровадження інно-
вації соціальної роботи. 

Так, питання надання соціально-педагогічної по-
слуги «Університет третього віку» в Україні регу-
люється Наказом Міністерства соціальної політики 
України за № 326 від 25.08.2011року та Методич-
ними рекомендаціями щодо організації соціально-
педагогічної послуги «Університет третього віку» 
у територіальному центрі соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг) [7] та базують-
ся на теоретичних засадах неформальної освіти  
[3; 6]. Проте, інноваційні ідеї надання освітніх послуг 
людям похилого віку мають історичне підгрунття та 
характерну особливість реалізації в соціальній ро-
боті зарубіжних країн. 

Загальновідомо, що виникнення інновації соці-
альної роботи у Західній Європі, а саме організа-
цію процесу надання освітніх послуг літнім людям, 
спричинили наступні чинники [9]:

- наявність особистісного та освітнього потен-
ціалу людей похилого віку і можливість передачі 
життєвого та професійного досвіду молодим людям 
через створення (1968 р.) шкіл для різних вікових 
категорій дорослого населення.

- необхідність реформування університетської 
освіти та реформування освітньої сфери в цілому 
і створення можливостей для додаткового фінансу-
вання та реалізацію навчально-дослідної діяльності 
через створення Університетів третього тисячоліт-
тя УТТ (1973 р., м. Тулуза, Франція), що поєднують 
функції таких закладів як навчальних центрів для 
людей похилого віку, освітніх установ та геронтоло-
гічних закладів;

- необхідність профілактики та корекції ге-
ронтологічних проблем в суспільстві і можливіс-
тю функціонування Університетів третього віку  
(1980-90 рр.) як реакційної організації освітнього 
простору (клубів), що поєднує навчання та дозвілля;

- пріоритетність принципів автономності, самоос-
віти, добровільності, партнерства і можливістю функ-
ціонування Університетів третього віку (2000-10 рр.)  
як навчального співтовариства, що має тісну співп-
рацю з вищими навчальними закладами та висту-
пають як окремі структурні підрозділи (факуль-
тети, відділи) вищих навчальних закладів, або як 
самостійні факультети у структурній організації 
діяльності соціальних закладів, де навчання людей 
похилого віку здійснюють добровольці-волонтери. 

Аналіз вітчизняного досвіду здійснення герон-
тоосвіти як провідного інноваційного напряму со-
ціальної роботи з людьми похилого віку щодо його 
організаційного забезпечення дозволило нам зазна-
чити структурну підпорядкованість «Університетів 
третього віку»:

- соціально-педагогічна послуга «Університет тре-
тього віку» як структурний підрозділ Центру соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних послуг);

- освітній центр «Університет третього віку» як 
структурний підрозділ державних вищих навчаль-
них закладів або окремий факультет приватного 
вищого навчального закладу;

- соціальний проект «Університет третього віку» 
як конкретна діяльність громадської організації або 
спеціально створена громадська організація, яка 
має споріднену назву «Академія третього віку», 
«Інститут третього віку», а за змістом та функці-
ями здійснює відповідну освітню діяльність щодо 
надання соціально-педагогічних послуг людям по-
хилого віку.
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Щодо програмно-методичного та технологічно-

го забезпечення освітньої діяльності «Університету 
третього віку», то згідно з нормативно-правовими 
документами [7] до організації навчання людей по-
хилого віку можуть бути залучені фахівці місцевих 
органів влади (за їх згодою), місцевих управлінь 
праці та соціального захисту населення, охорони 
здоров'я, юстиції, Пенсійного фонду України, служ-
би зайнятості, територіального центру. До здійснен-
ня навчання в умовах «Університетів третього віку» 
передбачено залучення викладачів вищих навчаль-
них закладів різних рівнів акредитації, студентів, 
вчених із академічних інститутів та дослідницьких 
центрів, вчителів загальноосвітніх шкіл та старших 
школярів, представників громадських організацій [7]. 
Пріоритетною є професійна діяльність викладачів, 
діяльність волонтерів, залучення до викладання лю-
дей похилого віку за принципом «рівний-рівному».

Найбільш доцільної формою організації надан-
ня соціально-педагогічної послуги людям похилого 
віку, ми вважаємо, міждисциплінарну групову ро-
боту фахівців соціальної сфери, викладів вищих на-
вчальних закладів, студентів-волонтерів, які вклю-
чені у процес навчання та дозвілля літніх людей, 
за моделлю мультидисциплінарної команди, яка 
застосовується у роботі соціально незахищеними 
категоріями населення, що опинилися у складних 
життєвих обставинах. 

Нагадаємо, що традиційно мультидисциплінарна 
модель визначається як спільна діяльність неза-
лежних експертів у різних галузях знань за окре-
мими планами роботи та конкретними завданнями. 
Мультидисциплінарна модель надання освітніх по-
слуг людям похилого віку виступає головною умо-
вою підвищення якості соціальних послуг та отри-
мання задоволення від роботи, оскільки дозволяє в 
умовах «Університету третього віку» досить ефек-
тивно і швидко вирішувати однопланові завдання 
та проблеми відповідно чіткого розподілу обов'язків, 
взаємодію різних структур, соціальних закладів, 
державних установ, залучених до навчального про-
цесу та дозвілля літніх людей.

Таким чином, мультидисциплінарний підхід є 
цінною інновацією в Україні, тому що має ряд пе-
реваг щодо традиційної моделі надання соціальних 
послуг людям похилого віку. Зрозуміло, що введен-
ня мультидисциплінарного підходу дозволяє ефек-
тивно й раціонально використовувати потенціал 
та ресурси не тільки державних закладів освіти, 
а також недержавних соціальних закладів, 
які займаються проблемами людей похилого 
віку. При цьому, застосування мультидис-
циплінарного підходу в умовах «Універси-
тетів третього віку» впливає на активізації 
волонтерів, які мають можливість та бажан-
ня надавати соціально-освітні послуги. Так, 
мультидисциплінарну модель надання со-
ціально-педагогічних послуг «Університет 
третього віку» в територіальних центрах со-
ціального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) схематично можна представити 
через технологію співпраці вищих навчаль-
них закладів та соціальних закладів (рис. 1).

Як бачимо, саме організація такої злаго-
дженої роботи передбачає створення ефек-
тивно працюючої мультидисциплінарної ко-
манди різних фахівців: психологів, юристів, 
соціальних працівників, волонтерів-студентів 
Інституту соціальної роботи та управління 
НПУ імені М.П. Драгоманова, викладачів на-
вчальних дисциплін соціально-психологічного 
спрямування, які здійснюють супервізію.

Зауважимо, що до складу волонтерської групи 
увійшли студенти, основною вимогою до яких була 
відповідна участь в роботі навчальних студій кафе-
дри теорії та технології соціальної роботи Інституту 
соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Дра-
гоманова. Саме тому до складу цієї команди увійшли 
не тільки студенти, які мають відповідну фахову під-
готовку а й підготовку до інноваційних форм соціаль-
ної роботи (проектна діяльність, тренінгові діяльність, 
арт-терапевтична діяльність, кейс-менеджмент).

Оцінка діяльності волонтерів-студентів, які ви-
кладали навчальні дисципліни на різних факуль-
тетах «Університету третього віку» у територіаль-
ному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) слухачами-людьми похилого 
віку (м. Київ, Деснянський район) дозволяє визна-
чити основні аспекти та характеристики:

- «мати міцні знання зі свого предмету» (100%); 
- «вміти цікаво викладати» (100%); 
- «звертати увагу на інтереси слухачів (щодо 

викладання матеріалу)» (86,6%); 
- «застосовувати різноманітні методи викладан-

ня (дискусії, тренінги, використовувати музику і 
т.д.)» (60%); 

- «індивідуальний підхід до кожного слухача» 
(100%).

Таким чином, професійна підготовка учасників 
мультидисциплінарної команди, толерантне став-
лення до людей похилого віку, розуміння проблем 
старості, соціально-психологічні особливості, ме-
дичні аспекти забезпечують ефективність впрова-
дження інновації соціальної роботи з людьми похи-
лого віку. Позитивними аспектами процесу надання 
соціально-педагогічних послуг в умовах «Універ-
ситетів третього віку» мультидисциплінарною ко-
мандою фахівців, волонтерів, фахівців громадських 
організацій є реінтеграцію людей похилого віку в 
активне життя суспільства та надання допомоги 
людям похилого віку в адаптації до сучасних умов 
життя шляхом оволодіння новими знаннями. Зміс-
товно систему знань і умінь, які набувають люди 
похилого віку визначаємо через знання процесу 
старіння та його особливостей, знання сучасних 
методів збереження здоров'я, набуття навичок са-
модопомоги, формування принципів здорового спо-
собу життя, знання основ законодавства стосовно 
людей похилого віку та його застосування на прак-
тиці, формування та розвитку навичок використан-
ня новітніх технологій, насамперед інформаційних 

Волонтери-студенти НПУ ім. М.П. Драгоманова
(запрошуються на договірних засадах для надання соціально-педагогічних послуг ) 

повинні мати відповідну освіту для читання лекцій на обраному факультеті

Викладачі-супервізори

Клієнти Територіального 

центру: люди похилого віку 

(слухачі лекцій)

Працівники Територіального центру:

Директор, завідувач відділенням, психолог, юрист, 
соціальні працівники 

(організатори та координатори «Університету третього віку»)

Рис. 1. Модель надання соціально-педагогічної послуги 
людям похилого віку на мультидисциплінарних засадах  

в Територіальному центрі
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та комунікаційних, розкриття творчого потенціалу 
можливостей засобами арт-терапії. 

Висновки і пропозиції. Отже, на основі прове-
деного аналізу теоретичних джерел та експери-
ментально-дослідної роботи, що проводиться в Ін-
ституті соціальної роботи та управління НПУ імені 
М.П. Драгоманова було розроблено та реалізовано 
модель співпраці державних освітніх закладів і за-
кладів соціального спрямування на засадах мульти-
дисциплінарного підходу до надання соціально-пе-
дагогічних послуг людям похилого віку. 

Введення мультидисциплінарного підходу до 
надання соціально-педагогічних послуг є інно-
ваційним та ефективним вирішенням проблеми 
покращення якості життя людей похилого віку 
в Україні. 

Перспективними вважаємо дослідження питань 
формування готовності майбутніх соціальних пра-
цівників до здійснення інноваційної діяльності на 
ґрунтовних засадах арт-терапевтичної роботи з 
людьми похилого віку в умовах надання соціально-
педагогічної послуги «Університет третього віку».
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Аннотация
В статье рассматривается инновационная составляющая социальной работы с пожилыми людьми. Раскрыты осо-
бенности внедрения мультидисциплинарного подхода в сферу предоставления социальных услуг, в том числе 
социально-педагогических услуг. Исследованы главные проблемы, которые влияют на качество жизни людей пре-
клонного возраста. Охарактеризованы принципы, формы и методы психолого-педагогической поддержки людей 
пожилого возраста, обучающихся в «Университетах третьего возраста».
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INNOVATIVE METHODS OF SOCIAL WORK WITH THE ELDERLY:  
SPECIFICITY FEATURES AND IMPLEMENTATION

Summary
In the article the innovation component of social work with older people. The features of the implementation of a 
multidisciplinary approach to the provision of social services, including social and educational services. Investigated 
the main problems that affect the quality of life of older people. The characteristic principles, forms and methods of 
psychological and educational support seniors enrolled in the «University of the Third Age»
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