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У статті розглянуто особливості соціальної інтеграції осіб літнього віку шляхом включення їх до освітнього просто-
ру університетів; узагальнено досвід «університетів третього віку» в Україні та за кордоном, наведено результати 
емпіричного дослідження соціально-педагогічного ефекту «університету третього віку».
Ключові слова: геронтосоціологія, людина літнього віку, соціальна інтеграція, університет третього віку.

Постановка проблеми. У сучасному світі спо-
стерігаються безпрецедентні демографічні 

зміни, пов’язані з подовженням тривалості життя 
людей літнього віку в багатьох країнах. І одним із 
чинників, який сприяє збереженню активної жит-
тєвої позиції літніх людей та підвищенню рівня со-
ціальної адаптації є неформальна освіта, яка поля-
гає в одержанні нової інформації про різні сторони 
життя за допомогою навчання через різні курси, 
гуртки за інтересами, клуби та інші заходи. 

Проблема самореалізації в старості є не тіль-
ки науково актуальною, але й життєво значущою, 
оскільки традиційно старість сприймається як вік 
втрат, туги і самотності. У зв’язку з цим, відбува-
ється постійний пошук нових форм, методів та тех-
нологій соціальної роботи з людьми літнього віку з 
метою якомога більш ефективного вирішення про-
блем соціальної адаптації та інтеграції. Однією із 
новітніх форм соціальної роботи з людьми літнього 
віку є надання соціально-педагогічної послуги «Уні-
верситет третього віку», яку можна розглядати як 
одну із сучасних форм соціальної інтеграції осіб 
літнього віку. 

Актуальність дослідження «Університету тре-
тього віку» як інноваційної моделі інтеграції людей 
літнього віку обумовлюється широким розповсю-
дженням даної послуги як на громадський засадах, 
так і на рівні державних установ, з одного боку, а 
з іншого – відсутністю емпіричних досліджень осо-
бливостей самореалізації людини літнього віку в 
умовах «Університету третього віку», які дозволи-
ли б узагальнити та уніфікувати існуючі напрацю-
вання даного напрямку соціальної роботи.

Стан розробленості проблеми. Останнім часом 
з’явилося чимало наукових публікацій, що харак-
теризують соціальне та психологічне самопочуття 
людей літнього віку, їхній спосіб життя, участь у 
громадській роботі та особливості соціальної робо-
ти з ними. Ці проблеми аналізують у своїх працях  
З. Бутуєва, І. Мечников, В. Фролькіс, М. Єрмолаєва, 
Т. Козлова, О. Краснова, О. Лідерс, Є. Холостова,  
В. Шапіро, Т. Коленіченко та ін.

Значно підвищився інтерес науковців стосов-
но досліджень освіти дорослих: О. Вербицький,  
С. Вершловський, М. Громкова, С. Змєєв, Ю. Кулют-
кін, Г. Сухобська й ін. Проте розробленість проблеми 
освіти людей літнього віку на сьогодні є не достат-
ньою. Існують окремі публікації, що висвітлюють те-
орію й практику навчання, особливості, специфічні 
форми й методи: О. Агапова, О. Огієнко, Л. Лук’янова, 
Т. Кононигіна, А. Капська, Т. Скорик та ін.

Мета статті – дослідження соціально-педагогіч-
ного ефекту соціальної послуги «Університет тре-
тього віку» як сучасної моделі інтеграції осіб літ-
нього віку у сучасному суспільстві.

Наукова новизна проведеного дослідження по-
лягає в тому, що вперше емпірично досліджено 
компоненти навчального процесу «Університету 
третього віку», визначено освітні інтереси людей 

літнього віку, пріоритетні форми та методи навчан-
ня людей літнього віку, проаналізовано соціально-
педагогічний ефект «Університету третього віку» 
як сучасної моделі інтеграції людей літнього віку в 
сучасному суспільстві в цілому.

Теоретична значущість дослідження полягає у 
теоретичному осмисленні та науковому обґрунту-
ванні освітнього простору «Університету третьо-
го віку» як інноваційної форми соціальної роботи, 
спрямованої на поліпшення якості життя літніх 
людей.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Освіта людей літнього віку виступає 
структурним елементом безперервної освіти та має 
власні концептуальні засади, які вимагають враху-
вання характерних психофізіологічних змін особи 
при оптимально-позитивному старінні. До таких 
змін відносять уповільнення реакцій при більшій 
і швидшій стомлюваності, погіршення здатнос-
ті до сприйняття, звуження обсягу та зменшення 
тривалості зосередження уваги, труднощі розпо-
ділу і переключення уваги, зниження здатності до 
концентрації уваги, підвищена чутливість до сто-
ронніх перешкод, деяке зменшення можливостей 
пам’яті, ослаблення тенденції до «автоматичного» 
запам’ятовування, труднощі відтворення отриманої 
інформації. Зважаючи на такі особливості необхід-
но структурувати програму навчання та врахову-
вати психолого-педагогічні умови організації про-
цесу навчання людей похилого віку. Так, викладач 
у своїй діяльності керується наступними вимогами:

- створення позитивної, комфортної атмосфери 
навчання;

- врахування досвіду студентів;
- вияв поваги, толерантності, врахування віко-

вих фізіологічних та психічних порушень слухачів;
- вивчення потреб та інтересів студентів, та на 

їх основі розробка програми й змісту навчання;
- залучення студентів до розробки програми на-

вчання та проведення занять (особливо практично-
го спрямування);

- постійний моніторинг занять з метою коригу-
вання змісту і методів навчання [3, с. 95-96].

Освіта людей літнього віку від початку базува-
лася на навчальних програмах для дорослих, які 
згодом були модифіковані, шляхом введення спе-
цифічних дисциплін для людей похилого віку. На 
сьогодні в східно- та західноєвропейських країнах 
існує багато різних за структурою моделей науко-
во орієнтованої неперервної освіти. У навчальних 
програмах, розроблених для старших дорослих, ви-
користовуються різні терміни: навчання старших 
дорослих, університети третього віку, наукова не-
перервна освіта для старших дорослих. Структу-
ра програм для студентів поважного віку залежить 
від національних, регіональних умов, кадрового за-
безпечення та фінансування. У деяких країнах на-
вчання людей третього віку інтегроване переважно 
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в університетах (Австрія, Німеччина, Польща), в 
інших країнах є автономним (Італія) або коопера-
тивно прив'язаним до університетів (Словенія). Але 
загалом моделі освіти, терміни, структури про-
грам відображають види інституцій, які сприяють, 
або забезпечують освіту людей похилого віку та їх 
мету, яку вони ставлять зараз перед собою чи ста-
вили на момент створення.

Аналіз літератури стосовно досвіду реаліза-
ції університету третього віку дав можливість 
з’ясувати, що вперше методологія створення «Уні-
верситетів третього віку» в Україні була розроблена 
інститутом геронтології в 1985 році для підприємств 
радянського періоду як підготовка людей передпен-
сійного віку до виходу на пенсію та збереження при 
цьому соціальної активності, але на даний час вона 
практично не реалізовується [2].

Сучасний стан реалізації «Університетів третього 
віку» характеризується двома рівнями: державним 
та недержаним. До першого можна віднести облас-
ні, муніципальні, районні управління і територіальні 
центри та їх партнерів, на базі яких реалізується 
«Університет третього віку». Вищі навчальні закла-
ди виступають партнерами територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) в містах Чернівці – Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича, в Дніпро-
петровську – Дніпропетровський університет імені 
Альфреда Нобеля, в Дніпродзержинську – Дніпро-
дзержинський державний технічний університет, у 
Львові – Львівський державний університет фізич-
ної культури, у Кременчузі – Кременчуцький ін-
ститут Дніпропетровського університету економіки 
і права, в Чернігові – Чернігівський національний 
технологічний університет. Стосовно представників 
недержавної форми власності, то в Україні пред-
ставлені «Університети третього віку» засновані:

1) національними громадськими організаціями:
– «Університет третього віку» в Києві за спри-

яння громадського руху «Кияни передусім!» та Ві-
ктора Пилипишина; 

– три Університети для людей похилого віку – в 
містах Львів, Стрий та Івано-Франківськ, що діють 
при «Справі Кольпінга» України («Справа Кольпін-
га» – недержавна громадська організація христи-
янсько-соціального напрямку);

2) рухами або благодійними фондами в партнер-
стві з іноземними спонсорами, наприклад представ-
ником засад співпраці національних та іноземних 
недержавних організацій є «Школа для тих, кому 
за... 70» (м. Харків). Її організатори – німецький 
фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» та 
Всеукраїнський благодійний фонд «Турбота про 
літніх в Україні»; 

3) фінансовими структурами, прикладом орга-
нізації є експеримент соціальної стратегії банку 
«Надра», який відкрив перший фінансовий Пен-
сійний клуб. У цьому клубі представники старшо-
го покоління можуть отримувати безкоштовні кон-
сультації з питань фінансів і заощаджень, а також 
приємно проводити час у колі своїх товаришів, за-
водити нові знайомства, обговорювати останні нови-
ни і навіть займатися творчістю; 

4) навчальними закладами недержавної форми 
власності, зокрема Навчально-науковий Інститут 
магістерської підготовки та післядипломної освіти 
з жовтня 2009 року розпочав навчання осіб «тре-
тього віку»; 

5) фізичними особами. Саме так була створена 
Комп’ютерна академія – сайт, на сторінках якого 
можна знайти відповіді на багато питань про корис-
тування ПК та Інтернетом. Проект «Комп’ютерна 

академія для пенсіонерів» створив військовий лікар 
на пенсії – Сергій Георгійович Авдевнін. 

Отже, система «університетів» є досить широко 
розповсюдженою, але на сьогодні недостатньо ем-
піричних матеріалів, які дали б змогу уніфікувати 
напрацьований досвід, створити методичну базу, 
яка б зорганізувала процес створення «Університе-
тів третього віку» як інноваційної форми соціальної 
роботи з людьми літнього віку та сучасної моделі 
інтеграції людей літнього віку у суспільство.

Нами було проведена експериментальна робота 
з метою дослідження соціально-педагогічного ефек-
ту «Університету третього віку», що реалізується 
на базі Чернігівського національного технологічного 
університету. Базою емпіричного дослідження були 
дві групи слухачів, що перебувають на обслугову-
ванні у Деснянському та Новозаводському терито-
ріальних центрах соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) районної в місті Чернігові 
ради. При цьому генеральну сукупність становили 
особи, які перебувають на обліку в територіальному 
центрі та виявили бажання стати слухачами «Уні-
верситету третього віку», а вибіркову сукупність, 
90 осіб, сформували слухачі «Університету третьо-
го віку», які відвідували заняття на протязі двох 
навчальних років. 

Серед компонентів навчального процесу в «Уні-
верситеті третього віку» можна виділити: змісто-
вий; цільовий; стимулюючо-мотиваційний; органі-
заційно-регулюючий; оціночно-результативний.

Дослідження соціально-педагогічного ефекту 
«Університету третього віку» як аналізу сукуп-
ності вказаних компонентів навчального проце-
су здійснювалось на основі методики анкетування  
С. П. Архипової, спрямованої на дослідження со-
ціально-педагогічного ефекту курсів підвищення 
кваліфікації, адаптованої нами до умов «Універси-
тету третього віку» [1, с. 85] та методики глибинного 
інтерв’ювання на основі ряду критеріїв. Ми виділи-
ли наступні критерії аналізу соціально-педагогіч-
ного ефекту «Університету третього віку»: мотива-
ційний; організаційний; змістовий; методологічний; 
результативний.

Дані критерії характеризуються рядом показ-
ників, зокрема мотиваційний критерій, досліджу-
ваний на основі глибинного інтерв’ювання включає 
наступні показники:

• Загальний рівень організації навчання;
• Ставлення до навчання загалом;
• Мотив відвідування «Університету третього 

віку».
Організаційний критерій розкриватиметься на 

основі таких показників, як: форма навчання; місце 
навчання; час проведення занять; зручність занять.

Змістовий критерій включає наступні показни-
ки: пріоритетні джерела інформації; рівень отри-
мання загальнокультурних знань; рівень отриман-
ня знань, які сприяють особистісному зростанню; 
рівень отримання навичок спілкування; пріоритетні 
освітні напрямки.

Методологічний критерій включає наступні по-
казники: актуальність питань, що розглядаються; 
доступність та чіткість викладу матеріалу; вико-
ристання новітніх засобів при організації навчання; 
рівень особистої активності (активні методи навчан-
ня); необхідність оцінювання в процесі навчання.

Результативний критерій включає такі показ-
ники: зростання рівня самооцінки людини похилого 
віку; рівень знань; можливість практичного засто-
сування отриманих знань. 

Означені критерії дали можливість визначити, 
що основними мотивами людей похилого віку сто-
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совно участі в «Університеті третього віку» були: не-
обхідність заповнення вільного часу у 48,7% респон-
дентів; в цілому позитивне ставлення до навчання та 
надана можливість навчатись з боку територіально-
го центру у 80% опитаних; прагнення спілкуватись 
та розширити коло знайомих – у 12,3%.

Аналіз переваг у виборі форм занять показав, 
що ефективними та найбільш ефективними форма-
ми виступають:

– індивідуальні заняття – для 16,7% опитаних, 
– дискусії – для 30% опитаних,
– лекційні та практичні заняття – для 53,3% 

опитаних. 
Ми встановили, що основною причиною пропус-

ків занять є особисті проблеми (66,7%) та відсут-
ність інтересу до теми конкретного заняття(23,3%). 

Показник пріоритетного місця проведення за-
нять встановив, що пріоритетним для 44,6% опита-
них є проведення занять в різноманітних установах, 
залежно від теми занять. Але також можливими 
є проведення занять, як в територіальному центрі 
24,3%, так і в спеціалізованому навчальному закла-
ді 31,1% .

Змістовий критерій ми досліджували на основі 
оцінки діяльності «Університету третього віку» за 
напрямками:

– Отримання загальнокультурних знань – 38,3% 
оцінюють на відмінно;

– Отримання знань, які сприяють особистісному 
зростанню – 81,7% оцінюють на відмінно; 

–  Отримання навичок спілкування – 40% оціню-
ють на відмінно.

В процесі дослідження ми визначали, що пере-
вага надається знанням в галузі охорони здоров’я, 
правовим, в області психології, а також знанням, 
які сприяють формуванню світоглядних позицій та 
мистецьким знанням. 

Методологічний критерій відобразив показники:
– чіткість і якість викладу матеріалу – 95% рес-

пондентів задоволені повністю;
– проблемність (актуальність) тем – 63,3% рес-

пондентів задоволені повністю, 30% опитаних задо-
волені частково;

– доступність матеріалу для розуміння – 91,7% 
опитаних задоволені повністю;

– використання технічних засобів – 66,7% за-
доволені повністю, 28,3% задоволені частково, що 
вказує на недолік;

– самостійний вибір тем – 25% задоволені по-
вністю, 55% задоволені частково, що вказує на не-
долік;

– емоційна атмосфера – 95% опитаних задово-
лені повністю.

Результативний критерій відобразив показники: 
– рівень знань – 62% слухачів зазначили, що 

знання та навички поглибились та розширились 
після навчання; решта слухачів вказали, що рівень 
їх знань і навичок не змінився, але їм цікавий сам 
процес колективного спілкування і обговорення; 

– вплив на самооцінку – 98,3% опитаних відміти-
ли позитивний вплив навчання на рівень самооцінки, 
вони стали більш впевнено себе почувати в сучасно-
му соціумі, особливо це пов’язують із набутими на-
вичками користувача ПК та мережею Інтернет;

– задоволеність від навчання – 96,7% респон-
дентів задоволені навчанням, відмічають підвищен-
ня емоційного тонусу, бажання мати привабливий 
зовнішній вигляд, більш продуктивну організова-
ність їх вільного часу.

Таким чином, проведене дослідження дало мож-
ливість визначити соціально-педагогічний ефект 
«Університету третього віку», який полягає у на-
ступному:

– Розширенні обсягу знань після навчання ;
– Підтримці активної життєвої позиції (бажання 

продовжити навчання); 
– Підвищенні рівня самооцінки слухачів;
– Можливості застосування отриманих знань на 

практиці;
– Позитивній динаміці адаптації людини похи-

лого віку в сучасному суспільстві; 
– Розширенні кола пізнавальних інтересів та 

можливостей комунікації;
– Загальному рівні задоволеності навчанням, по-

кращенні психологічного та частково фізичного са-
мопочуття.

Висновки дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок. Отже, навчання людей літнього віку 
потребує особливої уваги як з боку організаторів, 
так і з боку учасників навчального процесу. Ці осо-
бливості впивають на вибір форм та методів на-
вчання, а також визначають зміст навчальних за-
нять. Показником ефективності та якісного рівня 
навчання є прояв людиною похилого віку активної 
життєвої позиції, здатність до самоосвіти, самороз-
витку, збереження позитивного життєвого тонусу, 
бажання вести здоровий спосіб життя, прояв ін-
тересу до інноваційної діяльності. Як підтвердило 
проведене дослідження, більшість слухачів є ак-
тивними учасниками навчання, які проявляють ін-
терес до занять і до самостійної підготовки, здатні 
до сприйняття нового та із задоволення передають 
свій досвід, особливо молодому поколінню студентів. 
Це дає можливість стверджувати, що «Університет 
третього віку» можна характеризувати як одну із 
сучасних моделей інтеграції осіб літнього віку у су-
часному суспільстві, яка шляхом активізації їхньої 
життєдіяльності в цілому поліпшує якість життя, 
а отже сприяє вирішенню демографічної проблеми 
активної старості.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів порушеної проблеми. Подальшого дослідження 
потребують теоретичні дослідження проблем ста-
ріння; пошук нових шляхів соціальної адаптації 
людей літнього віку; вирішення проблем підготовки 
фахівців, що працюють із людьми літнього віку; до-
слідження соціальних інститутів, що надають по-
слуги людям літнього віку тощо.
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Аннотация
В статье рассмотрено особенности социальной интеграции людей пожилого возраста путем включения их в обра-
зовательное пространство университета; обобщено опыт университетов третьего возраста в Украине и за рубежом; 
предложены результаты эмпирического исследования социально-педагогического эффекта «университета».
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Summаry
In the article it is considered features of social integration of people of advanced age by their inclusion in educational 
space of university; generalized experience of Universities of the third age in Ukraine and abroad; the results are 
adduced of empirical research of the socio-pedagogical effect «university».
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