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В статті розкрито основні особливості життєдіяльності людини похилого віку, представлено структурні її компоненти 
та визначено їх зміст. Окреслено потреби людини похилого віку, визначено навчання впродовж всього життя як мож-
ливу провідну діяльність в період старості та доведено її актуальність в сучасних умовах.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні українське суспільство переживає 

складну соціально-економічну та екологічну кризу, 
що спричиняє катастрофічне падіння рівня життя 
населення. В останні роки в Україні спостерігається 
стійка тенденція до погіршення стану здоров’я, з 
кожним роком зростає кількість чинників, що нега-
тивно впливають на життєдіяльність людини. Осо-
бливо гостро ця проблема стоїть стосовно життєді-
яльності соціально незахищених верст населення, а 
саме людей похилого віку. 

Забезпечення добробуту, соціального й мо-
рального здоров'я людини в похилому віці – фун-
даментальний обов'язок соціальної держави. На 
сучасному етапі гуманізації суспільних відносин 
визначаються нові, самостійні напрямки соціальної 
допомоги, обслуговування і підтримки людей похи-
лого віку. Зміна акценту на відтворення адаптацій-
ного та реабілітаційного потенціалу людей похилого 
віку, потребує запровадження ефективних іннова-
ційних технологій, що дозволили б реально вплива-
ти на вирішення існуючих проблем та підвищувати 
якість життя людей похилого віку в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спи-
раючись на аналіз наукової літератури ми можемо 
говорити, що деякі аспекти проблеми розглядались 
вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема 
особливості впровадження технології соціально-пе-
дагогічної роботи с різними категоріями населен-
ня України (О. Безпалько, І. Зверєва, А. Капська,  
Г. Лактіонова, Л. Міщик, С. Савченко, C. Харчен-
ко). Питання організації соціально-педагогічної під-
тримки людей похилого віку (Н. Басов, В. Фокін, 
Н. Шмельова та інші); накопичений вагомий досвід 
соціальної роботи з людьми похилого віку (Р. Вебер, 
Н. Дементєва, І. Лотова, Е. Карюхін, О. Краснова,  
Є. Холостова та ін.). Проблеми підвищення трива-
лості життя, підтримки здоров’я людей похилого 
віку вивчались Н. Сачук, Г. Бердишевим; проблема 
активізації життя осіб похилого віку стала предме-
том дослідження таких російських вчених,як Б. Пе-
трова, Л. Гордона, Е. Данилова, та ін. Щодо проблем 
формування та підвищення якості життя населен-
ня особливе місце займають праці Дж. Гелбрейта,  
А. Кемпбелла, Дж. Кейнса, А. Маслоу, Д. Фостера, 
В. Роджерса та ін. Серед російських науковців ва-
гомий внесок зробили С.А. Айвазян, С.А. Баженов, 
В.Н. Бобков, В.Н. Дробишева, П.С. Мстиславський 
та ін. Серед українських науковців, що досліджу-
вали проблему якості життя населення, можна ви-
окремити О.С. Власюка, А.М. Колота, Е.М. Лібанову,  
Ф.В. Узунова, І.Б. Щвець та ін.

Мета дослідження полягає у розкритті особли-
востей життєдіяльності людини похилого віку, здій-
сненні спроби обгрунтування провідної діяльності в 

період старості та доведення актуальності навчання 
людей похилого віку в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. В контексті нашо-
го дослідження, життєдіяльність людини похилого 
віку ми розглядаємо як складну систему прямих та 
опосередкованих взаємовпливів людини та її жит-
тєвого середовища, через різні види діяльності, яка 
здатна забезпечувати і підтримувати певні пара-
метри умов і якості життя виходячи від потреб і 
можливостей. 

Життєдіяльності людей похилого віку в укра-
їнському суспільстві за сучасних складних умов, 
притаманні певні особливості. Так достатньо впев-
нено ми можемо говорити про низький рівень мате-
ріального забезпечення людини похилого віку, яка 
з виходом на пенсію практично втрачає можливість 
повноцінного продовження трудової діяльності. По-
ряд з цим відбувається взаємовідалення людини по-
хилого віку та її соціального середовища, що може 
призвести до виникнення проблеми самотності та 
ізоляції. Часто у старості загострюються хронічні 
хвороби, що в свою чергу ускладнює життя. 

Водночас в Україні не сформувалась сучасна 
державна соціальна політика, яка б виражала став-
лення до людей похилого віку як до численної соці-
ально-демографічної групи населення, здатної ак-
тивно впливати на соціально-економічний розвиток. 
Українське суспільство сповнене силою-силенною 
негативних стереотипів сприймання старості, нега-
тивного ставлення до людей похилого віку. В світі 
для означення цієї проблеми використовують по-
няття «ейджизм», який ввів американський до-
слідник Р. Батлер. Ейджизм припускає сприйнят-
тя літніх людей як інтелектуально неспроможних, 
старомодних у своїх поглядах, характеризується 
презирством молодих і сильних до старих і слабких. 
В основі такої думки міститься страх молодої лю-
дини перед старістю та смертю. Ейджизм породжує 
дискримінацію, що є неприпустимим для розвину-
тої держави XXI століття.

Підвищена тривожності, часто невмотивована 
стурбованість, дискомфорт, пов’язаний з самим 
виходом на пенсію та зміною соціального статусу, 
вимагають від людини похилого віку зміни способу 
життя вцілому. Ці та інші проблеми тісно пов’язані 
між собою та в своїй єдності погіршують становище 
людей похилого віку в сучасних умовах.

Наявність проблем породжує потребу в їх усу-
ненні. К. Хорні вважала, що людині з дитинства 
притаманні дві потреби: задоволення біологічних 
потреб (їжа, вода, відпочинок, притулок) та потреба 
в безпеці. 

Е. Аллард визначає три складові системи ба-
зових потреб: «мати», «бути», «любити». Складо-
ва «мати» характеризує матеріальні умови, умови 
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проживання, освіту, здоров’я, зайнятість та умо-
ви праці. Складова «любити» визначає потребу у 
спілкуванні. Складова «бути» охоплює активність, 
інтеграцію в суспільстві, гармонію з самим собою, 
природою та суспільством. [1]

Звертаючись до висновків дисертаційного дослі-
дження Н. Ермак, ми можемо виділити специфічні 
потреби, що притаманні людині похилого віку та 
поділити їх на дві складові: об’єктивну – матері-
альні потреби та суб’єктивну – духовні. Матеріаль-
ні потреби людини похилого віку включають три 
блоки: фізіологічні потреби (потреба в їжі, диханні, 
фізичною активності, здоров’ї); потреби в комфорт-
ному середовищі (задоволення житлово-побутових 
та екологічних потреб) та матеріально-соціальні 
потреби (потреба в праці, задоволення економіч-
них потреб). Духовні потреби людини похилого віку 
представлені науковцем двома складовими: міжосо-
бистісна комунікація (це потреба у приналежності 
до соціальної групи, у спілкуванні, дружбі, любові, 
успішності, потреба поваги та визнання) та самоак-
туалізація (потреба самореалізації, пізнанні, розви-
тку, освіті, творчості). [2]

Вивчаючи наукові доробки вчених, ми вста-
новили, що потреби людей похилого віку в спіл-
куванні вивчались М.В. Єрмолаевою, Г. Крайгом,  
О.В. Хухлаевою. Потреби в дружбі, любові, емо-
ційній близькості розглядали В.Д. Альперович,  
Р.М. Грановська; потреби в самоповазі, самовира-
жені вивчали І.Г. Малкіна-Пих, Н.С. Пряжников, 
О.В. Хухлаева. Творчі потреби та необхідність твор-
чої діяльності виступали предметом дослідження в 
роботах М.В. Ермоваевої, Е.І. Холостової. Потреби 
людей похилого віку в освіті вивчали О.В. Агапова, 
Т.М. Кононигіна, Г.С. Сухобська, Архипова, тощо.

Наявність потреби породжує спонукальний мо-
тив до дії, благо. Сутність блага першим досліджу-
вав давньогрецькій філософ Платон, який розгля-
дав його як вихідний мотив діяльності. 

Оскільки під життєдіяльністю людей похилого 
віку ми розуміємо, не просто діяльність людини в 
життєвому середовищі, яке її оточує, а розглядаємо 
її як баланс існування індивіда, групи людей, сус-
пільства і людства загалом та самореалізації в єд-
ності життєвих потреб і можливостей, то ми можемо 
говорити, що життєдіяльність є особлива діяльність 
людини похилого віку направлена на проектування 
та побудову індивідуального життєвого шляху.

Звертаючись до діяльнісного підходу, зокре-
ма до думки А.Н. Леонтьєва про те, що діяльність 
детермінована наявністю мотива, ми можемо при-
пустити, що мотивом життєдіяльності є сенс життя. 
З появою сенсу життя саме життя з безконтроль-
ного процесу перетворюється в особливий різновид 
людської діяльності. Людина у старості часто втра-
чає сенс життя, не бачить перспектив, сповнена 
відчаєм та розгубленістю. 

 Задоволеність життям, якість та успішність 
пристосування до нього в старості залежить від ба-
гатьох факторів і прямо від того, які умови створен-
ні для того, щоб становище людей похилого віку в 
нашому суспільстві якісно покращилось. 

Л.М. Ємельяненко визначає «сприятливі умови 
життя», як умови довкілля, праці та побуту, які 
здатні забезпечити та поліпшити здоров’я населен-
ня [4]. О.Є. Панагушина визначає, що умови – це ба-
гатопланова та змістовно наповнена дефініція, яка 
за своєю суттю є комплексом певних обставин, від 
яких залежить формування відносин, що зумовлю-
ють взаємодію та розв’язання цілісних завдань. [6]

На нашу думку, умови життєдіяльності людини 
похилого віку – комфортні параметри середовища, 

які дозволяють мінімізувати шкідливий вплив та 
створити можливості для забезпечення нормаль-
ного функціонування людини похилого віку в се-
редовищі, що пов’язане із задоволенням широкого 
спектру її потреб.

Забезпечити такі умови можливо, дотримую-
чись основних принципів:

- принцип безперервного забезпечення фізіоло-
гічних процесів, що залежать від таких факторів: 
повітря, продукти харчування, тепло, світло, питна 
вода, предмети споживання,тощо;

- принцип раціональної організації праці (управ-
ляння, організація, засоби, результати праці);

- принцип матеріального заохочення при орга-
нізації житєдіяльності, що пов’язане з продуктив-
ністю праці;

- принцип взаємозв’язку та взаємозалежності з 
навколишнім середовищем;

- принцип захисту здоров’я і умов життєдіяль-
ності (система спеціально створених соціальних ін-
ститутів);

- принцип ліквідації негативних наслідків жит-
тєдіяльності (заходи держави щодо попереджен-
ня та подолання небезпек та ризиків: екологічних, 
технологічних, промислових, техногенних ката-
строф) [8].

Людина похилого віку, яка не може самостійно 
пересуватися або за станом здоров'я потребує по-
стійного догляду, чи перебуває в складних життє-
вих обставинах, має право на особливу увагу сус-
пільства. Тому в Україні нині функціонують мережа 
соціальних закладів для такої категорії. Зокрема це 
будинки-інтернати, геріатричні пансіонати, терито-
ріальні центри соціального обслуговування пенсіо-
нерів та одиноких непрацездатних громадян, а та-
кож спеціальні житлові будинки для ветеранів війни 
та праці з комплексом служб соціально-побутового 
призначення та цілодобовим медичним доглядом.

Територіальний центр соціального обслугову-
вання як спеціалізована установа по роботі з людь-
ми похилого віку, відповідно до покладених на ньо-
го завдань, стає середовищем в якому реалізується 
надання соціально-педагогічної підтримки людям 
похилого віку, головною педагогічною метою якої, 
на нашу думку, є підготовка людини до старіння, 
через підтримку нормального фізичного та психіч-
ного стану та створення умов для повноцінної, ак-
тивної та якісної життєдіяльності в старості.

Забезпеченість населення необхідними для жит-
тя матеріальними і духовними благами формує по-
няття «добробут». Добробут визначає рівень. 

О. Осауленко і О. Новікова визначають рівень 
життя як складну інтегральну соціально-економіч-
ну категорією, яка комплексно виражає самопочуття 
населення, його матеріальний добробут, соціально-
побутові умови, рівень задоволення не тільки мате-
ріальних, але й соціальних та духовних потреб [3].

Він складається з багатьох компонентів. Це роз-
міри ВВП на душу населення, реальні доходи, рівень 
освіти, споживання населенням матеріальних благ і 
послуг, і забезпеченість населення житлом, його за-
хворюваність, стан природного середовища [5].

Звертаючись до суті дослідження О. Мельничен-
ко, ми знаходимо наступне пояснення поняття «рі-
вень життя» – відображення ступеня задоволення 
матеріальних, соціальних і культурних потреб на-
селення залежно від рівня використання наявних у 
нього можливостей, суспільного устрою та розвитку 
виробництва.

Крім того, науковець доводить, що поняття «рі-
вень життя» є взаємопов'язаним з поняттям «якість 
життя», оскільки у міру підвищення рівня життя 
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населення відбувається зростання його потреб, які 
задовольняються за рахунок споживання якісніших 
благ, що, зрештою, забезпечує поліпшення якості 
життя [7].

Отже, на основі грунтовного аналізу наукової лі-
тератури, ми можемо визначити структуру життє-
діяльності людини похилого віку (рис. 1).

Людина похилого віку
Проблеми жит-

тєдіяльності 
складна ситуа-
ція, що викли-
кає труднощі

Потреби 
людини 

похилого віку 
матеріальні, со-
ціальні, еколо-
гічні, духовні.

Мотиви 
Все те, що 

забезпечує реа-
лізацію матері-
альних, соціаль-
них, екологічних 
потреб людини.

Умови життєдіяльності 
комфортні параметри середовища, які дозволяють 
мінімізувати шкідливий вплив та створити можли-

вості для забезпечення нормального функціонування 
людини похилого віку, що пов’язане із задоволенням 

широкого спектру її потреб.
Добробут

Можливість, спроможність придбати та використати 
блага

Рівень життя
Міра реалізації добробуту, який формує соціальний, 

матеріальний, екологічний комфорт
Якість життя

(міра задоволеності життям)

Рис. 1. Структура життєдіяльності  
людини похилого віку

Якість життя ми розглядаємо як комплексну 
категорію, що дає можливість задоволення куль-
турних, матеріальних, духовних та інших по-
треб людини, через власну суб’єктивну самооцінку 
людиною свого життя та вимірювання фахівців 
за встановленим набором об’єктивних показників.

Підвищення якості життя населення сьогодні яв-
ляється стратегічним пріоритетом розвитку суспіль-
ства. Особлива увага приділяється питанням під-
вищення якості життя соціально вразливих верств 
населення, в тому числі людей похилого віку. Зокре-
ма дані питання висвітлені в дисертаційних дослі-
дженнях Ермак Н.А., Кабанова А.О., Голубевої О.Ю.

Нами в межах дисертаційного дослідження був 
проведений констатувальний експеримент, у якому 
взяли участь особи, віком від 55 до 75 років, що є 
клієнтами територіальних центрів соціального об-
слуговування міста Києва. За результатами було 
визначено основні складові життєдіяльності людини 
похилого віку, які впливають на її якість в старості, 
а саме: здоров’я (фізичне, психологічне, соціальне); 
рівень матеріального забезпечення; збереження фі-
зичної активності в старості; ставлення з боку ото-
чуючих та суспільства; можливості для навчання в 
похилому віці (оволодіння новими, актуальними для 
сьогодення знаннями, уміннями та навичками, що 
можуть бути застосованими на практиці одразу); 
можливості для саморозвитку, самовдосконалення, 
самоосвіти; спілкування та проблеми самотності. 

Досліджуючи проблему життєдіяльності людини 
похилого віку, ми звернули увагу на той факт, що 
сьогодні в науковій літературі не має єдиної думки 
щодо провідної діяльності в період старості. 

Так, провідна діяльність у період похилого віку 
може бути спрямована на збереження особистості 
(підтримка та розвиток соціальних зв’язків), або на 
уособлення, індивідуалізацію, тобто «виживання» 
на фоні згасання психофізіологічних функцій [11].

А.Г. Лідерс визначає, що в похилому віці про-
відною діяльністю є особлива «внутрішня робота», 
суть якої полягає у прийнятті себе та свого жит-
тєвого шляху. Якісне життя в цьому віці, на думку 
А.Г. Лідерса та Є. Єріксона, пов’язане з переоцінкою 
свого життя, підведення підсумків, усвідомлення та 
прийняття життя. А.Г. Лідерс наголошує, що для 
людини похилого віку майже вичерпані можливості 
вагомих змін її життєвого шляху, але людина може 
безкіннечно працювати внутрішньо. [9]

Інший погляд на провідну діяльність в похилому 
віці має С.Г. Вершловський, визначаючи її як між-
особистісні стосунки.

М.В. Ермолаева пропонує в якості провідної ді-
яльності в похилому віці розглядати структуру-
вання та передачу досвіду. Саме через передачу 
досвіду людина може позитивно еволюціонувати в 
старості [10].

В свою чергу ми вважаємо, що старість не мож-
на розглядати лише як внутрішне переосмислення 
життя чи передачу досвіду. Реалії сучасного сус-
пільства вимагають іншої індивідуальної і суспіль-
ної свідомості, нової моделі поведінки, активної 
життєвої і громадянської позиції кожного як твор-
ця власної долі і долі країни. Тому, ми вбачаємо, що 
включеність людини похилого віку в організоване 
навчання може бути провідною діяльністю похилої 
людини, оскільки саме це може вирішити основні 
проблеми людини похилого віку на користь пози-
тивної якості життя.

Сьогодні, відповідно до Наказу Міністерства со-
ціальної політики про впровадження соціально-пе-
дагогічної послуги «Університет третього віку» від 
25.08.2011 року в територіальних центрах соціаль-
ного обслуговування, реалізується право людини на 
навчання впродовж усього життя.

Університет третього віку дає можливість люди-
ні у старості покращити якість життя, через віль-
ний доступ до сучасних технологій, формування 
нових практичних умінь і навичок, засвоєння но-
вих, адекватних часу знань. Крім того Університет 
третього віку розширює коло спілкування, створює 
можливість активно проводити вільний час, за-
йматися доброчинною діяльністю тощо. Навчання 
впродовж усього життя створює можливості, що 
дозволяють людині старшого віку правильно оціни-
ти мінливе в часі соціально-економічне становище 
суспільства, реалізувати свій внутрішній потенціал, 
зберегти гідність, знизити ризик соціальної ізоляції 
та знайти своє місце у нових умовах, причому не 
тільки як одержувача допомоги, але і як активного 
члена суспільства

Навчання для дорослої людини сьогодні, є од-
ним зі способів вирішення ряду важливих життє-
вих проблем. Для людей похилого віку це не лише 
проблеми матеріальні, а й проблеми психічного ха-
рактеру (турбота про здоров’я та його збереження; 
самотність, втрата рідних і близьких людей; відсут-
ність взаєморозуміння з боку оточуючих; організа-
ція вільного часу, тощо).

Висновок. Ми впевнені, що сьогодні, в світі ін-
формаційних технологій та постійних інновацій 
саме організоване навчання для людей похило-
го віку може відновити фунціонування системи 
життєдіяльності людини. Ми можемо говорити 
про навчання в похилому віці як про повноцін-
не, розумне занняття вільного часу, організацію 
самого себе та свого оточення з метою якісного 
життя у старості.

Включення людини похилого віку в навчальну 
діяльність, наповнюючи життя новим сенсом, до-
зволяє пом’якшити вікову кризу та адаптуватись 
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до нових соціальних ролей та вікових змін. Така 
діяльність значно розширює коло інтересів та жит-
тевий простір людини, дозволяє планувати свій час 
наповнюючи його змістом, переміщуючи акцент від 
проблем на розвиток себе як особистості. 

Перспективи подальших досліджень. Перспек-
тиви подальшої роботи вбачаємо у висвітленні 
практичних аспектів організації навчання людей 
похилого віку в умовах територіального центру со-
ціального обслуговування.
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Аннотация
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