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ЛІТНІ ЛЮДИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ:  
МОЖЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

Анотація. Висвітлено актуальність надання психологічної підтримки літніх осіб у 
період карантину. Окреслено мету та основні завдання проєкту «Психологічна підтримка 
літніх осіб у період карантину», який виконується у 2020-2021 роках за рахунок грантовної 
підтримки від Національного фонду досліджень України. Проєкт передбачає надання 
допомоги літнім людям та їхнім близьким у подоланні труднощів, пов’язаних з 
обмеженнями, зумовленими карантином. Визначено основні положення особистісно-
комунікативного підходу, покладеного в основу дослідження. Обґрунтовано зміст та 
принципи психологічної підтримки літніх осіб. Охарактеризовано результати реалізації 
Проєкту і перспективи подальшої роботи. 

Ключові слова: літній вік, психологічна підтримка, карантин, рекомендації, 
брошура, буклет, відеоролик, вебінар, радіопередача, семінар-практикум, навчальний 
посібник. 

 

ELDERLY PEOPLE IN QUARANTINE:  
PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT 

 
Summary. The urgency of providing psychological support to the elderly during quarantine 

is highlighted. The purpose and main tasks of the project "Psychological support of the elderly 
during quarantine", which is implemented in 2020-2021 with the grant support from the National 
Research Foundation of Ukraine. The project provides assistance to the elderly and their relatives in 
overcoming the difficulties associated with quarantine restrictions. The main provisions of the 
personal-communicative approach, which is the basis of the research, are determined. The content 
and principles of psychological support for the elderly are substantiated. The results of the Project 
implementation and prospects for further work are described. 

Key words: elderly, psychological support, quarantine, recommendations, brochure, booklet, 
video, webinar, radio broadcast, workshop, textbook. 

 

 Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 стала серйозним випробуванням 

для усього людства. Тривалий карантин вплинув на життя наших співвітчизників 

та змінив інформаційне поле для багатьох з них. Особливим випробуванням 

карантин та самоізоляція як його наслідок стали для людей літнього віку. Через 
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обмеження, спричинені означеною ситуацією, вони потрапляють у складні життєві 

обставини, у них може різко погіршуватися самопочуття та стосунки з оточуючими, 

змінюватися ставлення до себе і світу, а також спосіб осмислення набутого досвіду. 

Негативне інформаційне поле, в якому вони опинилися, викликає стан неспокою та 

тривоги. Означені прояви характеризують кризовий стан літніх людей, а відтак 

вони, а також ті, хто з ними безпосередньо взаємодіє потребують допомоги й 

підтримки.  

Тривалий час у вітчизняних наукових працях, присвячених вивченню 

старості, увага акцентувалася на біологічних, частково соціальних аспектах. 

Психологічні особливості літніх осіб досліджувалися раніше дещо побіжно, 

переважно в контексті закономірностей психічного розвитку особистості, 

психологічних механізмів старіння. 

Окремі вітчизняні і іноземні науковці наближалися до вивчення психології 

особистості в літньому віці; розглядали соціальні питання старіння та старості; 

приділяли увагу проблемам психологічної підтримки особистості у складних 

умовах життя – зокрема, розглядали особливості психологічні особливості 

супроводу дітей різного віку, молоді, дорослих (представників різних професій, осіб 

віку пізньої дорослості); вивчали питання психологічної підготовки і готовності до 

надання послуг літнім людям представників окремих процесій. Утім, проблема 

психологічної підтримки літніх осіб, а також тих, хто з ними безпосередньо 

взаємодіє, зокрема в умовах, пов’язаних з зовнішніми обмеженнями, розробляється 

недостатньо.  

Тому розроблено проєкт «Психологічна підтримка літніх осіб у період 

карантину» (далі – Проєкт) і подано до участі у конкурсі «Наука для безпеки 

людини та суспільства», оголошеного Національним фондом досліджень України у 

2020 році. Реєстраційний номер Проєкту: 2020.01/0221. За результатами конкурсу 

Проєкт рекомендовано до реалізації у 2020-2021 роках за рахунок грантовної 

підтримки.  
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Мета Проєкту – сприяти розвитку особистості літнього віку, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, пов’язаних з обмеженнями, зумовленими 

карантином. Це передбачає допомогу особам цього віку долати труднощі, пов’язані 

з цими обмеженнями через організацію свого щоденного життя. Сутність 

останнього полягає у залученні літньої людини в різні види діяльності, у її 

навчанні впливати на свої стосунки та переживання. 

Основні завдання Проєкту: 

1. Створити заходи для психологічної підтримки літніх осіб в умовах 

карантину і подолання життєвих труднощів, зумовлених вимушеною ізоляцією, 

зокрема, укласти рекомендації для літніх осіб, підготувати серію відеороликів для 

них та їхніх родин; створити сторінки у соціальних мережах та YouTube канал для 

літніх осіб та їхніх родин. 

2. Розробити програму семінарів-практикумів для осіб, які професійно 

взаємодіють з літніми людьми для їхнього ознайомлення з психологічними 

особливостями осіб цього віку і навчання взаємодії з ними в період вимушеної 

ізоляції; розробити зміст семінарів- практикумів і провести їх; підготувати 

навчальний посібник для тих, хто професійно взаємодіє з літніми людьми з 

психології осіб цього віку; підготувати і провести цикл вебінарів і радіопередач для 

широкого кола осіб про психологію та підтримку літніх осіб; провести онлайн 

науково-практичну конференцію з психологічної підтримки літніх осіб і 

підготувати її рекомендації; підготувати до друку наукові публікації за 

результатами проведеного дослідження. 

Дослідження у межах Проєкту є прикладним, передбачало створення і 

реалізацію конкретних продуктів для психологічної підтримки літніх осіб і тих, хто 

є поряд з ними: рекомендацій у вигляді брошури і буклетів, відеороликів, вебінарів, 

радіопередач, семінару-практикуму, навчального посібника. 

Головна ідея Проєкту – підтримати літніх людей в особливих умовах, 

пов’язаних з карантином і сприяти тому, щоб оточуючі люди могли їх також 

підтримувати. Це здійснюється через допомогу літнім людям в організації свого 
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життя в таких умовах. І відбувається, перш за все, через інформування самих літніх 

людей та їхніх оточуючих. 

В основу Проєкту покладено особистісно-комунікативний підхід (Коваленко, 

2015), згідно з яким розвиток особистості як системи в літньому віці зумовлюється 

її минулим, але спрямований у майбутнє. Тому, по-перше, особливості літньої 

людини є наслідком її попереднього способу життя, по-друге, людина в цьому віці 

має виявляти активність, зокрема, через спілкування та різноманітні види 

діяльності. 

Надання психологічної підтримки означає створення умов і можливостей, 

котрі сприятимуть розвиткові особистості, здатної до прийняття ситуації, в якій 

вона знаходиться і себе в цій ситуації, а також – до усвідомленої й активної 

діяльності з подолання проблем, які виникають. Необхідність психологічної 

підтримки літніх осіб у складних умовах, пов’язаними з обмеженнями під час 

карантину зростає через те, що вони переживають вікову нормативну кризу, коли 

відбувається перехід з однієї стадії розвитку на інший і яка зумовлена комплексом 

причин соціального, біологічного, психологічного характеру. Літня людина, яка 

отримує психологічну підтримку у таких умовах здатна, по-перше, адекватно 

аналізувати й оцінювати життєві події та те, що з нею відбувається; по-друге, 

організовувати власний життєвий простір і час, регулювати свої емоції та 

переживання; по-третє, встановлювати і підтримувати необхідні їй контакти з 

іншими людьми. Такі здатності можна розглядати у контексті когнітивної, 

регулятивної і комунікативної підсистем психіки людини (Ломов, 1984). 

Результати аналізу особливостей розвитку психіки особистості в літньому 

віці дозволили стверджувати, що в цьому віці важливого значення набувають 

окремі прояви кожної з вищезгаданих підсистем. Так, у когнітивній підсистемі це є 

коригування смислу життя, у регулятивній – регулювання емоційних станів і 

переживань, у комунікативній – міжособистісне спілкування. Тому психологічна 

підтримка літніх осіб має бути пов’язана із впливом на здатність літньої людини 

аналізувати й оцінювати життєві події та те, що з нею відбувається, коригувати й 
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оновлювати смисл свого життя; із організацією власного життєвого простору і часу, 

регулюванням своїх емоцій та переживань; із міжособистісним спілкуванням, 

встановленням і підтримкою необхідних контактів з іншими людьми. 

Виконуючи Проєкт, спиралися на принципи психологічної підтримки літніх 

осіб: 

1. Принцип цілісності і системності. 

2. Принцип систематичності і своєчасності у психологічній підтримці літніх 

осіб. 

3. Принцип урахування варіативності, унікальності старіючої особистості 

полягає.  

4. Принцип забезпечення свободи волевиявлення особистості.  

5. Принцип урахування активності.  

6. Принцип гуманізму.  

7. Принцип науково обґрунтованого вибору оптимальної форми психологічної 

підтримки літніх осіб. 

Реалізація Проєкту дозволила отримати такі результати: 

1. Створені і наповнюються змістом сторінки у соціальних мережах Facebook і 

Instagram та YouTube канал для психологічної підтримки літніх осіб, їхніх родин та 

тих, хто цікавиться психологією людини у віці пізньої дорослості. Вони спрямовані 

на надання інформації щодо ефективних і неефективних способів комунікації; 

сприяння розвитку навичок ефективної взаємодії літніх осіб та інших людей і 

пошуку оптимальних способів психологічної підтримки літніх осіб у період 

карантину; ознайомлення літніх осіб з важливо для їхнього життя в умовах 

карантину інформацією. Такі цілі досягаються за допомогою постів різного типу – 

інфографіки, фотографії або картинки з інформацією по темі Проєкту, відео по темі 

Проєкту, фото/відео процесу роботи. Викладені у соцмережах і підготовлені до 

викладення пости є досить інформативними і лаконічними, що дозволяє швидко 

сприйняти і засвоїти інформацію. Вони містять корисну інформацію для людей 

літнього віку та їхнього оточення, яка подана в цікавій та стислій формі, доступною 
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і зрозумілою мовою; спрямовані  розповсюдження інформації про психофізіологічні 

особливості й соціальні характеристики літніх осіб. Ознайомлення користувачів з 

цими постами сприяє підвищенню психологічної компетентності суспільства в 

наданні психологічної підтримки людям літнього віку, а також – самому собі в 

період карантину.  

2. Створені рекомендації для літніх осіб та їхніх родин. Цими рекомендаціями 

є брошура і два буклети. У них інформація запропонована у друкованому вигляді, 

що є більш звичним для сприймання людям віку пізньої дорослості. Брошура «10 

порад літнім людям у період карантину» складається з десяти частин, які 

мотивують літню людину на позитивне сприйняття власного віку, пошук 

відповідей на запитання про смисл життя і причини негативних сновидінь, 

усвідомлення власної реакції на карантин і потребу в самоізоляції, обачне 

ставлення до інформаційних джерел, краще пізнання своїх почуттів та емоцій для 

опанування мистецтвом дотримання емоційної рівноваги, звернення уваги на 

власне мислення, зокрема негативні думки, які часто повторюються, встановлення 

порозуміння в колі сім`ї, вибір ефективних засобів самозахисту в умовах пандемії, 

пошук дієвих засобів підтримки інших у нелегкий час (не обмежувати безпечні 

контакти з оточуючими). Буклет «Як впоратися зі стресом людям літнього віку під 

час пандемії COVID-19» спрямований на інформування літніх людей про 

різноманітні заходи, які сприятимуть підтримці психологічної рівноваги та 

ефективній протидії стресу, обумовленому пандемією COVID-19 та карантином. 

Буклет «Як допомогти впоратися зі стресом своїм літнім батькам, близьким та 

знайомим під час пандемії COVID-19» має на меті надати родичам та близьким 

літніх людей практичні рекомендації щодо психологічної підтримки та протидії 

стресу, обумовленого пандемією COVID-19 та карантинними обмеженням. Брошура 

і буклети представлені в цікавій і легкодоступній формі, містять корисну 

інформацію (рекомендації) для людей літнього віку та їхніх рідних. Використання 

порад на практиці дозволяє літнім людям пережити вимушений карантин з 

меншими втратами, правильно використовуючи свій життєвий час. 
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3. Для літніх осіб та їхніх родин створені і поширені у мережі Інтернет 10 

відеороликів. Вони спрямовані на психологічну просвіту та надання рекомендацій 

щодо збереження в умовах карантину стабільного психічного стану літніх людей; 

ознайомлення з алгоритмом дій у випадках, коли літня людина є жертвою або 

свідком домашнього насильства, захворіла, має необхідність отримати ліки, а 

також надання інформації про те, куди звертатися у таких ситуаціях; інформування 

людей літнього віку про ті види діяльності, якими можна зайнятися вдома в умовах 

карантину; інформування людей літнього віку про важливість фізичної активності 

в літньому віці, окреслення способів підтримання і збереження фізичного здоров’я; 

надання інформації щодо ситуацій ускладненого спілкування між дорослими 

дітьми й батьками літнього віку, сприяння розвиткові навичок ефективної 

взаємодії з особами цього віку; ознайомлення з особливостями спілкування з 

літніми людьми, розвиток навичок комунікативної взаємодії з ними; інформування 

про можливості їхнього спілкування у період карантинних обмежень; допомогу 

людині цього віку у взаємодії з онуками через спільні захоплення та спілкування на 

різні теми; мотивування літніх осіб до покращення свого життя. Зміст відеороликів 

є науково обґрунтованим, але поданий зрозумілою для кожної людини мовою. 

Перегляд відеороликів сприяє розвитку психологічної грамотності глядачів, 

підвищенню психологічної компетентності суспільства в наданні психологічної 

підтримки людям літнього віку. 

4. Підготовлено і проведено цикл вебінарів для широкого кола осіб (у т.ч. 

літніх людей, а також тих, хто з ними взаємодіє). Учасники познайомилися з 

психологічними особливостями літніх осіб, поглибили свої знання про потреби та 

проблеми осіб цього віку. Використання інтерактивної взаємодії з учасниками 

вебінарів дозволило виявити їхнє ставлення до обговорюваних питань, спонукало 

задуматися про нагальні проблеми літніх осіб, які загострилися під час карантину. 

У ході вебінарів акцентувалася увага на необхідності створення умов для 

комфортного старіння, уважного та турботливого ставлення до літніх осіб. 

Вебінари були побудовані таким чином, що спонукали замислитися над 
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особливостями своєї поведінки. Безпосередня участь у вебінарах літніх людей 

дозволила їм переосмислити свої вікові особливості, задовольняти потребу у 

спілкуванні за допомогою чату; а учасники інших вікових категорій мали змогу 

проаналізувати особливості власної взаємодії з літніми людьми, задуматися над 

тим, як вони можуть допомогти літнім людям подолати стресові ситуації, 

адаптуватися до нових умов життя. Перевагами використання вебінарів є те, що 

інформація надавалася доступною, зрозумілою будь-якій людині мовою, з 

врахуванням вікових особливостей літніх людей. Практична цінність вебінарів 

полягає у впливі на емоційну, когнітивну, поведінкову складові психіки особистості 

для психологічної підтримки літніх осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах у зв’язку з вимушеною самоізоляцію. Соціальний ефект від вебінарів 

втілюється в тому, що використання отриманої інформації сприяє покращенню 

психологічного самопочуття літніх людей в умовах вимушеної самоізоляції. 

5. Підготовано та проведено три радіопередачі про особливості літнього віку 

і психологічну підтримку осіб цього віку. При формулюванні тематики 

радіопередач бралася до уваги їхня відповідність темі Проєкту, соціальна 

значущість проблеми, можливий резонанс у суспільстві та вікові межі слухацької 

аудиторії. Перша радіопередача дозволила розкрити сутність поняття «літні 

люди», окреслити суспільні тенденції та стереотипи сприйняття літнього віку. 

Друга радіопередача містить жваву дискусію щодо поглядів і уявлень про те, чим 

має бути наповнене життя в літньому віці. Третя радіопередача дозволила 

ознайомити слухацьку аудиторію з проведенням семінарів-практикумів 

«Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного 

здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)» для осіб, які професійно 

взаємодіють з літніми людьми на базі Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 

6. Для осіб, які надають послуги літнім людям (соціальних і медичних 

робітників і працівників, водіїв, продавців, реабілітологів тощо) розроблена 

спеціальна програма семінару-практикуму «Ефективна комунікація з літніми 
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людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов» 

(Коваленко і Кравцова, 2021). Метою семінару-практикуму є їхнє ознайомлення з 

основами психології літніх осіб, формування в них знань та уявлень про 

психологічні особливості осіб, які знаходяться на етапі пізньої дорослості, 

навчання їх ефективній комунікації з літніми людьми та збереженню власного 

психологічного здоров’я за стресових умов. Програма складається з таких основних 

тем, як емоційна сфера та психічний стан людини, вікові особливості літніх осіб, 

вплив стресу на психіку людини, розвиток навичок ефективної регуляції власного 

психічного, соціально несхвалювані емоції та стани, основні засади ефективного 

виконання посадових обов’язків, розвиток навичок неконфліктного спілкування та 

налагодження комунікації з підопічними, профілактика професійного вигорання. 

Передбачено такі форми роботи, як міні-лекції, групові обговорення, групові та 

індивідуальні практичні завдання і вправи, самостійне опрацювання літературних 

джерел та наданих завдань. Загальний обсяг однієї сесії семінару-практикуму – 30 

годин, з яких 18 годин – робота в групі, 3 години – додаткові консультації, 9 годин – 

самостійна робота.  

7. Для широкого кола осіб підготовлено посібник «Психологія літнього віку». 

Метою посібника є ознайомити читачів з віковими психологічними особливостями 

осіб літнього віку. Розглядаються такі питання, як закономірності, чинники, 

механізми психічного розвитку в літньому віці розвитку особистості, кризи цього 

віку, про зміни в різних системах організму старіючої людини та вплив таких змін 

на її психологію, про вікові зміни особистості у літньому віці, про динаміку 

пізнавальної, інтелектуальної сфери людини, про особливості та можливості її 

самореалізації, про роль міжособистісного спілкування і стосунків в її житті, про її 

місце в сучасному суспільстві та ставлення до неї з боку інших, про можливості 

соціальної і психологічної підтримки літньої людини, про те, як жити в поважному 

віці гармонійно і повноцінно. У посібнику відображено як результати власних 

досліджень авторів, так і узагальнено й систематизовано погляди вітчизняних та 

зарубіжних науковців на проблему. 
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Перспективи подальшої роботи вбачаємо в таких напрямах: 

1. Дослідження дієвості наявної у країні системи психологічної підтримки 

літніх людей та їх родин під час карантину і в посткарантинний період для 

того, щоб виявити ті слабкі «ланки», які потребують найбільшої уваги. 

2. Дослідження психологічних і соціальних особливостей літніх осіб, які 

перебувають в соціальній ізоляції під час карантину, мають різні соціальні 

умови. 

3. Дослідження психологічних особливостей осіб, які надають професійні 

послуги літнім людям. 

4. Розробка і впровадження практичного курсу, для членів родин літніх людей 

по свідомому спілкуванню й психологічній підтримці людей поважного віку. 

5. Підвищення психологічної грамотності тих, хто надає різні послуги літнім 

людям, а, відповідно, безпосередньо на них впливає і від діяльності яких 

залежить благополуччя людей цього віку.  

6. Підвищення цифрової грамотності літніх людей та тих, хто надає їм різні 

професійні послуги. 

7. Подальше упровадження вебінарів і радіопередач про психологічні 

особливості літніх осіб з метою підвищення психологічної грамотності 

суспільства. 

8. Упровадження семінару-практикуму в роботу з особами, які надають 

професійні послуги літнім людям з метою підвищення психологічної 

грамотності перших, психологічної підтримки перших і других. 

9. Здійснення супервізійного супроводу осіб, які надають соціальні послуги 

літнім людям. 

10. Вивчення досвіду інших країн з психологічної підтримки літніх осіб, 

особливо під час карантинних обмежень, а також тих осіб, які безпосередньої 

ними взаємодіють 

Результати досліджень можна застосовувати у соціальній, освітній, медичній 

сфері роботи з людьми літнього віку. Важливою також є налагодження співпраці з 
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громадськими організаціями, асоціаціями, фондами підтримки літніх людей, з 

різними установами, які взаємодіють з літніми людьми (медичними установами, 

територіальними центрами, церковними організаціями) через надання їм 

методичних рекомендацій. Доцільним є сприяння створенню фондів підтримки 

людей літнього віку, асоціацій, волонтерських організацій. 
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«Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину». 
Реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0221. Даний проєкт 
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НАВЧАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ ЯК ЧИННИК 
ІДЕНТИФІКОВАНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ   

Анотація. У статті висвітлено тенденції демографічних змін кінця ХХ - початку 
ХХІ століття, що віддзеркалюють суттєве збільшення чисельності людей у віці 60+. 
Обґрунтовано актуальність розвитку освіти людей третього віку в Україні, висвітлено 
шляхи соціалізації, адаптації старших дорослих через освіту та розкрито сукупність 
чинників, які гальмують цей процес; проаналізовано навчальну активність осіб літнього 
віку як чинник ідентифікованої регуляції та психологічної підтримки. 

Ключові слова: демографічні зміни, навчальна активність, психологічна підтримка, 
університет третього віку. 

LEARNING ACTIVITY OF THE ELDERLY AS A FACTOR OF IDENTIFIED 
REGULATION AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT  

Summary. The article highlights the trends of demographic changes in the late twentieth 
and early twentieth centuries, which reflect a significant increase in the number of people aged 60+. 
The urgency of the development of education of the elderly in Ukraine is substantiated, the ways of 
socialization, adaptation of older adults through education are highlighted and a set of factors that 
inhibit this process is revealed; the educational activity of elderly people as a factor of identified 
regulation and psychological support is analyzed. 

Keywords: demographic changes, educational activity, psychological support, university of 
the third age. 

 

Постановка проблеми. Однією із сучасних світових тенденцій є стрімке 

старіння населення розвинених країн, обумовлене двома основними факторами: 

збільшенням середньої тривалості життя та скороченням народжуваності. За 

прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2025 році чисельність 

людей старше 60 років збільшиться у шість разів у порівнянні з 1950 роком. 

Експерти ООН прогнозують, що до 2050 р. кількість осіб похилого віку становитиме 

третину від загальної кількості населення планети.   
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В Україні, як і у багатьох розвинених країнах, в останні десятиліття також 

збільшується кількість літніх людей. Наразі Україна за часткою населення віком  

60+ входить до 30 найстаріших держав світу, посідаючи 25-26-те місце (поділяє із 

Норвегією).  

За останньою статистикою, зараз в Україні проживає понад 9,8 млн осіб 

старших 60 років: 3,5 млн чоловіків, а 6,3 млн – жінок (Повноцінне і достойне 

життя, 2021). До старшого покоління сьогодні належить кожний п’ятий українець й 

наразі має місце усталена тенденція щодо зростання кількості людей віком 65+. 

Наприклад, у 2007 р. частка людей пенсійного віку становила понад 11 млн осіб або 

23,9% і у цей час за часткою населення осіб старше 65 років (рейтинг старіння) 

Україна посідала 11 місце у світі. Тоді як у 2025-му р. згідно з національним 

демографічним прогнозом частка осіб віком від 60 років становитиме 25% (що 

відповідатиме 9-му місці у світі), а у 2030 році цей показник становитиме понад 

26% (Населення України, 2018). У 2020 р. в Україні нараховувалося 9 978 200 

громадян старших 60 років (Населення України, 2020).  

Це означає, що Україна й надалі залишатиметься однією з «найстаріших» 

країн світу. Водночас українські реалії відрізняються від західних іншими 

детермінанти й переважно мають вигляд старіння «знизу», тобто за рахунок 

зменшення смертності серед населення середнього віку, тоді як на Заході це 

старіння відбувається «згори» – за рахунок підвищення тривалості життя. 

Проте, на державному рівні цій проблемі приділяється недостатньо уваги, 

попри участь у прийнятті Мадридського плану дій з проблем старіння, особливих 

успіхів в цьому напрямі не досягнуто. Люди пенсійного віку доволі часто 

залишаються поза межами суспільних процесів, зазвичай їм притаманний низький 

рівень соціальної та економічної активності.  

З-поміж інших причин такого явища слід назвати недостатню освітньо-

професійну мобільність старших громадян, низький рівень зацікавленості 

соціальних інституцій, недостатність традицій самоосвітньої діяльності. Усе це 

поєднується з консервативною структурою зайнятості та негнучкістю ринку праці, 
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існуванням у суспільній свідомості стереотипних уявлень про старіння населення 

як виключно негативного процесу (Аналітичний звіт, 2018). 

Отже категорія людей 60 + потребує особливого розуміння, психологічної 

підтримки, стимулюючих заходів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему впливу освіти на 

життєдіяльність людей старшого віку розглядали вітчизняні й зарубіжні науковці: 

О. Аніщенко, Д. Анциферова, С. Архипова, П. Балтес, І. Висоцька, Г. Даркенвальд, 

X. Кюнемунд, Т. Конанигіна, А. Мітіна, Е. Помиткін, Н. Сухобська, Л. Розенмайер, 

Р. Шмидт, X. Шнайдер та ін. 

Поглиблений аналіз праць з означеної проблеми показав, що взаємозв’язок 

освіти в літньому віці з продуктивною діяльністю вивчали Л. Вилкен, Д. Кнопф, 

Л. Монтада, П. Цеман, О. Шеффтер, Е. Шлутц та ін.; питання інтелекту, когнітивних 

здібностей та здатності до навчання у літніх людей висвітлено у публікаціях 

Е. Айрмбтер, X. Гойсс, Т. Гунцельман, У. Лер та ін.; мотивацію літніх громадян до 

участі в освітньому процесі досліджували Р. Бошир, Дж. Верофф, Ф. Карл, Х. Тевс, 

В. Рибалка, Дж. Фишер та ін.  

Матеріали публікації підготовлено з урахуванням положень ІІ Всесвітньої 

(Мадридської) асамблеї з проблем старіння (Report of the Second World, 2002), 

Зaкoну Укpaïни «Пpo coцiaльнi пocлyги» (2003). Методичних рекомендацій щодо 

організації соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

підготовлених на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 

№1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», (Про впровадження соціально-

педагогічної послуги, 2011). 

Мета статті полягає у висвітлення ролі навчальної активності осіб літнього 

віку у процесі ідентифікованої регуляції та психологічної підтримки. 

Виклад основного матеріалу.  Соціально-економічні трансформації, що 

відбулися наприкінці ХХ - початку ХХІ ст., значне прискорення суспільного 
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прогресу, а також збільшення тривалості життя людини спонукали до 

переосмислення значення освіти впродовж життя загалом та освіти літніх людей, 

зокрема, усвідомлення її як важливого чинника, рушійної сили, що слугує засобом 

подолання сукупності соціальних проблем, зокрема й постаріння населення.  

Освіта може стати одним із головних чинників розвитку сучасного 

суспільства, яке дозволить людству вижити в глобалізаційному світі. Її провідною 

метою є  соціальний вплив на особистість при підготовці її до старості, виявлення 

потенційних ресурсів для розвитку та саморозвитку, соціалізації, інтеграції до 

суспільного життя. Окрім того освіта людей третього віку має соціальне значення, 

яке наразі посилюється сучасною демографічною ситуацією; своєрідністю 

соціально-політичного середовища, в якому повноцінний розвиток особистості 

можливий лише за умови активної участі у мінливих суспільних процесах та  

швидкої адаптації до них.   

Актуалізація розвитку освіти людей третього віку в Україні зумовлена 

збільшенням серед населення частки літніх людей та людей похилого віку, а відтак 

необхідністю розбудови нової філософії старіння та стратегії забезпечення 

успішної старості в життєвому циклі кожної особистості.  

Україна як країна з прогресуючим старінням населення, потребує збільшення 

витрат на підтримку їх психічного і фізичного здоров’я, створення умов для 

використання наявних потенційних можливостей людей літнього віку, соціальній 

адаптації за допомогою додаткової освіти, що сприятиме розвитку впевненості у 

власних навчальних здібностях та активного включення їх у суспільне життя. 

Проблема залучення людей старшого дорослого віку до освітнього контексту 

в інституційній формі виникла в Україні порівняно недавно. Вона зумовлена 

зміною форм соціального життя, труднощами міженераційної взаємодії, потребою 

інтеграції людей поважного віку в сучасне суспільство. Сучасні реалії додали ще 

один контекст – карантинні обмеження через COVID – 19. 

Перебуваючи в умовах карантинних обмежень, людина будь-якого віку 

стикається із соціальною ізоляцією, проте саме люди літнього віку відчувають її 
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тягар найбільшою мірою. До карантинної ізоляції слід додати й родинну ізоляцію, 

коли поступово відділяються діти та онуки, має місце втрата близьких (друзів, 

чоловіка або дружину) через смерть або зміну місця проживання; погіршення 

матеріального стану. У більшості людей похилого віку, цей процес є тривалим і 

болісним, супроводжується переживаннями, пасивністю, неспроможністю знайти 

нові заняття і контакти, по-новому сприйняти себе та навколишній світ. Така 

ситуація вимагає переосмислення життєвих цінностей, ставлення до себе, до 

навколишнього середовища, пошуку нових шляхів реалізації життєвої активності.  

Кожний наступний період нашого життя, зазначає польська дослідниця 

К. Любричинська, вимагає від нас пристосовуватися до змінюваних умов й висуває 

нові виклики. Входження людини в період старості не звільняє її від праці над 

собою, а навпаки вимагає мобілізувати усі сили й потенціал до активного і 

творчого життя. Саме в цей період життя людина має можливість зреалізувати 

мрій і прагнень, які не здійснилися в молоді роки (Lubryczynska, 2005). 

На думку науковців, однією з актуальних  напрямів сучасних досліджень в 

галузі геронтології, андрагогіки та соціального навчання дорослих – є збереження 

активного життя людей похилого віку, шляхом їх освіти та навчання (Сандецька, 

2012, 128). Як соціалізація, так і адаптація старших дорослих через освіту є 

багатовимірною, складною проблемою, вирішення якої ускладняється сукупністю 

нормативно-правових та психолого-педагогічних факторів, провідними з яких слід 

назвати незацікавленість суспільства у повноцінній адаптації населення до 

існуючих соціокультурних реалій; практично відсутнім фінансуванням; 

поширеними стереотипами щодо людей похилого віку як про представників 

малоцінного покоління, носіїв застарілого досвіду, що в свою чергу веде до 

розвитку в суспільстві ейджизму; складністю адаптації літніх людей у сучасне 

інформаційне суспільство; відсутністю підготовки викладачів-андрагогів і 

герагогів та власне забезпеченням самого освітнього процесу, орієнтованого на 

соціалізацію, інтеграцію індивіда в суспільство. 
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Освіта дорослих в пенсійному віці, не переслідує мети отримання професії та 

подальшого працевлаштування. Це вид соціального навчання, складова 

неформальної освіти, метою якої є персональний розвиток, соціальна адаптація, 

збереження активної позиції людей похилого віку. Активне спілкування та 

отримання нових знань, дозволяє студентам пенсійного віку реалізувати свої 

здібності, залишатися самостійними і бути менш схильними до стресових станів у 

кризовий період. 

Навчальна ефективність особистості, як припускають дослідники, відображає 

конструкт самосвідомості, що визначає впевненість індивіда у власних здібностях 

та можливостях самостійно й продуктивно здійснювати навчально-пізнавальну 

діяльність. Цей процес може сприяти, самовдосконаленню, саморуху суб’єкта 

навчальної діяльності, завдяки чому навчальна діяльність літніх людей стає 

самодетермінованою. 

Серед потреб, що спонукають людей похилого віку до навчання, провідними 

є (Кошарна, Щанина, 2013, с.60):  

 розуміння, що реальний рівень їх знань для успішного функціонування у 

сучасному, швидко мінливому суспільстві нижче необхідного; 

 прагнення літніх людей більш глибоко аналізувати проблеми, що виходять 

за межі їх особистого буття і носять глобальний характер; 

 бажання краще розібратися у собі; 

 невміння впоратися з життєвими кризами; 

 прагнення задовольнити культурні, творчі, дослідницькі, педагогічні, 

 освітні потреби. 

Яку ж роль відіграє навчання у житті літньої людини? По-перше, змінюється 

спосіб життя, культура поведінки, ставлення до вікових захворювань літніх людей, 

водночас з’являється нова система цінностей, адаптована до нового періоду життя і 

соціального статусу (Кононигіна, 2006, с. 82); по-друге, підвищується самооцінка, 

відбувається усвідомлення й задовольнення власних інтересів; пробуджуються 
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механізми активного подолання стресу старіння; відбувається переживання нових 

можливостей, що стає рушійною силою навчальної активності людини (Фірсова ). 

Найбільш повно право на навчання літніх осіб прописано у Зaкoні Укpaïни 

«Пpo coцiaльнi пocлyги». Відповідно до Закону лiтнi гpoмaдяни мaють пpaвo нa 

сукупність coцiaльних пocлyг. Зокрема, coцiaльнo-пoбyтoвих, coцiaльнo-мeдичних, 

coцiaльнo-eкoнoмiчних, юpидичних послуг, пocлyг з пpaцeвлaштyвaння. З поміж 

інших акцентуємо увагу на можливості отримання таких послуг як iнфopмaцiйні 

(нaдaння iнфopмaцiï, нeoбxiднoï для виpiшeння cклaднoï життєвoï cитyaцiï), 

пcиxoлoгiчнi (нaдaння кoнcyльтaцiй з питaнь пcиxiчнoгo здopoв’я і пoлiпшeння 

взaємин з нaвкoлишнiм coцiaльним cepeдoвищeм), а головне, coцiaльнo-

пeдaгoгiчних послуг – виявлeння тa cпpияння poзвиткy piзнoбiчниx iнтepeciв i 

пoтpeб ociб, opгaнiзaцiя iндивiдyaльнoгo нaвчaльнoгo, виxoвнoгo тa кoрeкцiйнoгo  

пpoцeciв тoщo. 

Одним із найбільш ефективних способів залучення є освітня діяльність, 

зокрема і в університетах третього віку. У 2011 р. Міністерством соціальної 

політики України було видано наказ № 326 від 25.08.2011 р. «Про впровадження 

соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», яким затверджено 

«Методичні рекомендації щодо організації соціально-педагогічної послуги 

«Університет третього віку» в територіальному центрі соціального 

обслуговування» (надання соціальних послуг). 

Поширення університетів третього віку в різних регіонах України свідчить, 

що освіта літніх людей привертає у нашій країні дедалі більшу увагу.  

Сучасні Університети третього віку (У3В), які функціонують в Україні це 

геронтологічні установи – осередки, де відбувається навчання літніх людей та 

можуть здійснюватися окремі дослідження, щодо процесу старіння й старості. Як  

освітні установи, соціально-освітні інституції або навчальні центри неформальної 

освіти, діяльність яких спрямована на популяризацію активного довголіття, вони 

сприяють соціальній адаптації людей пенсійного або передпенсійного віку.  
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У цьому контексті термін «університет» використовується у його 

первісному значенні – це група людей, об’єднаних прагненням до навчання. 

Серед сукупності функцій, які виконують У3В, найбільш значимими є: 

 просвітницька (задоволення культурно-освітніх запитів людей літнього 

віку); 

 соціально-адаптивна (пристосування, адаптація до нових вимог життя в 

суспільстві, що динамічно змінюється); 

 інформаційна (розширення інформаційного простору доступними для людей 

літнього віку засобами); 

 комунікативна (задоволенню потреби людей у безпосередніх контактах); 

 реабілітаційна (подолання психологічних і фізичних бар’єрів, що виникають 

у житті людей похилого віку);  

 терапевтична (позитивний вплив на стан здоров’я людей похилого віку та їх 

самопочуття);   

 компенсаторна (відтворення освітніх можливостей, які раніше були відсутні 

або втрачені) . 

 Розвивальна: збагачення діяльнісних можливостей людини, її духовного 

світу. 

 Заохочувальна: стимулювання освітніх потреб людини. 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України 

від 25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги 

«Університет третього віку» у 9 районних територіальних центрах соціального 

обслуговування міста Києва організовані та функціонують Університети третього 

віку. До навчання у 2020-2021 навчальному році на 68 факультетах та у 65 гуртках 

зараховано 2 465 осіб, з них 418 осіб з інвалідністю.   
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Рис. 1. Кількісний розподіл факультетів в У3В при територіальних центрах 
соціальної допомоги м. Києва (Університети третього віку м. Києва 

https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=13762799) 
 

В У3В Києва найбільше факультетів «Психологія» (функціонують у 8 тер. 

центрах) та «Іноземної мови» (англійська, німецька, польська, французька, 

італійська й ін.) (у 7 районних тер. центрах). Найбільшою популярністю 

користуються факультети «Мистецтвознавство», «Здорового способу життя», 

«Прикладного та художнього мистецтва», «Психології», «Інформаційних 

технологій», «Іноземної мови», «Музичний, хорового співу» (рис. 1). 

Окрім факультетів в Київських У3В організовано факультативи: Театральна 

студія «Ретро-бабусі», Фітнес, Дизайн, Еспереанто, Фотошкола, Родовід та групи 

Цікаве дозвілля: екскурсії столичними пам’ятками, виступи концертних та 

театральних колективів, дискотеки для літніх людей, святкові акції. 

Висновки. Люди поважного віку належать до вікової категорії, яка сьогодні 

найбільше потребує цілеспрямованого набуття навичок адаптації до змінених 

сучасних умов другої половини життя й оптимізації всіх наявних можливостей для 

повноцінної реалізації потенціалу фізичного, соціального й психічного добробуту.  
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У сучасних умовах освіта людей третього віку стає самостійною суспільною 

галуззю, яка заслуговує на увагу й підтримку з боку органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадських організацій, оскільки вихід у 

постпрофесійну фазу відкриває нові можливості, пов’язані з активною участю 

людини як в економічному, так і соціальному житті, допомагає їй в пошуку 

ідентичності; одним з найважливіших засобів адаптації до пост професійної фази 

життя та умовою розвитку на всіх етапах життєвого шляху. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ПРАКТИК У РОБОТІ  

З ЛІТНІМИ ОСОБАМИ 
 
Анотація. Схарактеризовано особливості використання арт-практик у роботі з 

літніми особами. Проведено узагальнення щодо виділеної проблеми, зокрема, розкритті 
технології використання арт-практик як засобу розвитку адаптивних здібностей, 
реалізації творчого потенціалу та підвищення активності літніх осіб. Виділено основні 
завдання арт-технологій у роботі з літніми особами. Запропоновано ряд арт-практик для 
психологічної підтримки та підвищення активності літніх осіб. 

Ключові слова: арт-практики, мистецтво, творчість, літні особи.  
 

TECHNOLOGIES OF USING ART PRACTICES  
IN WORK WITH THE ELDERLY 

 
Summary. Features of the use of art practices in working with the elderly are characterized. 

The generalization of the selected problem is made, in particular, the disclosure of the technology of 
using art practices as a means of developing adaptive abilities, realization of creative potential and 
increase of activity of elderly people. The main tasks of art technologies in working with the elderly 
are highlighted. A number of art practices for psychological support and increased activity of the 
elderly are proposed. 

Key words: art practices, art, creativity, elderly people. 
 

Постановка проблеми. В умовах швидких соціально-економічних змін 

українського суспільства особливої актуальності набуває проблема  психологічної 
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підтримки та допомоги літнім особам. Адже соціальні умови, в яких перебуває 

людина в старості, можуть створювати ризик самотності, апатії, руйнування 

соціальних зв'язків. Засобом розвитку адаптивних здібностей, реалізації творчого 

потенціалу та підвищення активності літніх осіб є арт-практики. Мистецтво 

допомагає активізувати внутрішній світ людини,  попередити соціальну ізоляцію, 

поліпшує емоційний стан, знижує втому, підвищує задоволеність життям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему використання арт-

технологій у роботі з людьми різного віку вивчали вчені: Вознесенська О., Волкова 

Л., Ещенко О., Оклендер В., Мова Л., Полякова Н., Копитін О., Назаревич В., Тараріна 

О., Чуприков А., Яланська С., Яценко Т. та інші. Арт-терапію як засіб впливу на 

самопочуття людини досліджували науковці: Готсдінер А., Іванченко А., Кисельова 

М., Старчеус М. та інші. 

Так, О. Копитін з’ясовував особливості використання різних форм сучасної 

арт-терапії у роботі з літніми людьми [3]. 

Про важливість використання арт-терапевтичних технологій у роботі з 

літніми особами наголошувала Оклендер В.  [4, с. 311]. 

З. Фрейд вважав, що будь-яка художня творчість допомагає людині подолати 

комплекси, фобії, стан фрустрації, депресії тощо. 

У 2021 році розширення компетентностей щодо використання арт-практик у 

роботі з літніми особами здійснювалося на семінарах, форумах, майстер-класах, 

організованих сертифікованими арт-терапевтами, психологами, педагогами 

України ( О. Коваленко, В. Назаревич, О. Тараріна). 

Під технологією арт-практик ми розуміємо використання методів (способів), 

засобів залучення літніх осіб до мистецтва, що забезпечує реалізацію їх творчого 

потенціалу та мотивування соціальної активності. 

Арт-терапевтичні технології є інструментом для вивчення почуттів, ідей та 

поглядів, для створення більш впевненого образу себе [1, с. 37]. 
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Мета статті полягає у розкритті технології використання арт-практик як 

засобу розвитку адаптивних здібностей, реалізації творчого потенціалу та 

підвищення активності літніх осіб. 

Вікові межі, які визначають певний період життя людини, а тим більше 

відокремлюють літній та старечий вік від періоду зрілості, є умовними, адже у 

сучасному світі процеси старіння відбуваються досить швидко, за віковим 

розвитком літніми особами ми вважаємо людей, які досягли віку 60-74 років 

(за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2016 р.). 

Виклад основного матеріалу. Заняття мистецтвом здатне активізувати 

внутрішній світ літньої особи та допомагає більш конструктивно взаємодіяти зі 

світом. Використання арт-практик у роботі з літніми особами створює позитивний 

емоційний настрій, дає можливість на символічному рівні експериментувати з 

різними почуттями, сприяє творчому самовираженню, підвищує адаптаційні 

здібності до повсякденного життя.  

 Серед основних завдань арт-технологій у роботі з літніми особами варто 

виділити такі як:  

- активізація мозкової діяльності;  

- позбавлення стресів, пригніченості, самотності;  

- соціалізація відповідно змінених умов життя. 

Н. Калька, З. Ковальчук зазначають, що кожен з нас творець, а творчість 

приносить нам величезне задоволення. У творчості кожна людина отримує багато 

можливостей, щоб висловитися, виразити свої почуття та емоції [2, с.7]. 

Погоджуємось з В. Назаревич, яка наголошує, внутрішня зупинка – це 

прекрасний стан самовідновлення, але іноді буває, що нас немов заморозили, немає 

сил почати щось робити і навіть жити. Тут нам на допомогу приходить прекрасна 

арт-практика «Геометричні танці. Або як почати проявляти активність!».  

Нижче подамо опис арт-практик, які пропонуємо літнім особам. 

Арт-практика «Геометричні танці. Або як почати проявляти активність!» 

(за В. Назаревич) 
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Мета: зняття втоми, перезавантаження, подолання зневіри, стимулювання 

активності та мотивації. 

Матеріал: геометричні фігури із кольорового паперу (трикутники, 

прямокутники), клей, ручка, фломастери, олівці, аркуш паперу А4. 

Інструкція. Уявімо, що на аркуші паперу нам треба зробити цілий 

танцювальний майданчик, де всі наші геометричні фігурки оживають і 

перетворюються в фантастичних танцюристів, і танцюють .., танцюють .., 

танцюють!  

Для прикладу представимо результат виконання арт-практики «Геометричні 

танці. Або як почати проявляти активність!»  літніми особами (див. рис.1-2). Галина 

та Анастасія в процесі реалізації запропонованої арт-практики продемонстрували 

активність, задоволення, вияв позитивних емоцій та неабияке бажання займатися 

творчою діяльністю.  

 

 

Рисунок 1. Геометричні танці (Галина, 62 роки) 
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Рисунок 2. Геометричні танці (Анастасія, 68 років) 

 

Арт-практика «Саморегуляції емоційного стану»  

Мета: позбутися від неприємних переживань, тривоги, страху, 

урізноманітнити життя та покращити його якість.  

Матеріал: фарби, олівці, фломастери, аркуш паперу А-4. 

Інструкція. Важливими є не вміння малювати, а здатність висловити свою 

емоцію в абстрактній формі, через колір і лінію.  

Намалюйте емоційний стан. Розслаблено, малюйте лінії, кольорові плями, 

фігури. Уявіть собі, що Ви переносите на папір Ваш, наприклад, тривожний настрій, 

ніби матеріалізуючи його.  

А тепер переверніть папір і з іншого боку напишіть 5-7 слів, що відображають 

Ваш внутрішній стан. Довго не думайте, необхідно, щоб слова виникали спонтанно, 

без спеціального контролю з Вашого боку.  

Візьміть яскраві фарби, що асоціюються з почуттям радості, впевненості, 

свободи тощо, додайте нові елементи і кольори у Ваш малюнок. Подібне емоційне 
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насичення дуже важливе. Його можна використовувати для позитивного 

самоналаштування. 

Арт-техніка «Щоденник успіху» 

Мета: розвиток уміння концентруватися на позитивних моментах свого 

життя, досягнення особистісного успіху. 

Матеріали: зошит або блокнот, ручка. 

Інструкція. Вести «Щоденник успіху» треба кожен день. Записувати в зошиті 

або блокноті не менше п’яти досягнень за день. Важливо писати саме досягнення, а 

не плани або бажання. Найкраще записувати досягнення у щоденник ввечері. У 

цьому є свій позитивний момент – засинати Ви будете в гарному настрої, адже 

перед сном згадаєте все хороше, що з Вами сталося. Думаєте, Ви не робите за день 

нічого важливого? Здається, адже така незначна справа як приготування обіду або 

прогулянка на свіжому повітрі може бути маленьким досягненням. Але на 

наступний день приготування звичайної картоплі або перегляд наукової передачі 

Вам вже не здасться таким важливим і Ви захочете зробити щось більше. 

Наприклад, почнете вчити іноземну мову або підете на якісь курси. 

Арт-техніка «Музика життя» ( за О. Денисюк та модифікована нами) 

Мета: покращення психоемоційного стану засобами класичної музики. 

Матеріал: запис музичних творів: Ф. Шопен «Мазурка», А. Рубінштейн 

«Мелодія 2»; Л. Бетховен «Місячна соната», «Симфонія a-moll»; Л. Бетховен 

«Симфонія 6», частина ІІ, Й. Брамс «Колискова», Ф. Шуберт «Аве Марія»; Й. С. Бах 

«Концерт d-moll» для скрипки, Брукнер «Меса лямінор»; Л. Бетховен «Симфонія 9», 

частина ІV та пристрій для слухання музичних творів (програвач, комп’ютер тощо). 

Інструкція. Покращити психоемоційний стан Вам допоможе класична музика, 

а саме: 1. Зменшити тривогу та невпевненість (Ф. Шопен «Мазурка», А. Рубінштейн 

«Мелодія 2»); 2. Позбутися дратівливості, розчарування (Л. Бетховен «Місячна 

соната», «Симфонія a-moll»); заспокоїтись, отримати позитивні емоції (Л. Бетховен 

«Симфонія 6», частина ІІ, Й. Брамс «Колискова», Ф. Шуберт «Аве Марія»); 3. Зняти 

непорозуміння, напруженість у стосунках з іншими людьми  (Й. Бах «Концерт d-
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moll» для скрипки, Брукнер «Меса лямінор»); 4. Поліпшити самопочуття, 

активність, настрій (Л. Бетховен «Симфонія 9», частина ІV). Слухайте ту музику, яка 

саме сьогодні Вам необхідна. 

Висновки. Отже, арт-практики є ефективним методом роботи  з літніми 

особами, адже сприяють: покращенню адаптації до нових умов (вихід на пенсію, 

життя після інсульту або інфаркту тощо); підвищенню самооцінки та упевненості в 

собі; розвитку емоціи ного інтелекту; управлінню емоціями і ситуаціями в 

позитивному, оптимістичному, конструктивному ключі; створенню умов для 

актуалізації життєвого досвіду; визнання її цінностей; подоланню стресів, 

пригніченості, відчуття туги, самотності; реалізації творчого потенціалу. 

Поєднання різних видів мистецтва, на нашу думку, допоможуть мобілізувати 

творчий потенціал літніх осіб та відшукати можливості для вираження ними 

власних думок та почуттів. 

Перспективу подальших досліджень убачаємо у вивченні ефективності 

використання арт-практик в університетах «третього віку». 
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спілкування; подоланню соціальної ізоляції та самотності, підвищенню якості їхнього 
життя. 

Ключові слова: ІКТ, курси комп’ютерної грамотності, слухачі університетів 
третього віку. 

 

COMPUTER LITERACY COURSES 
FOR LISTENERS OF THIRD AGE UNIVERSITIES 

 
Summary. The computer literacy course for third-year university students is aimed at 

creating an information culture. The priority tasks of the course are to master the practical skills of 
effective use of modern information and communication technologies in everyday life. The 
development of students' ability to independently master and rationally use general and special-
purpose software, purposefully search and systematize information, use electronic means of data 
exchange and communication services and social networks helps to expand their communication 
environment, overcome social isolation and loneliness, improve their quality of life. 

Keywords: ICT, computer literacy courses, third-year university students. 

 

Постановка проблеми. У ХХІ столітті цифрові технології стали рушійною 

силою соціально-економічного прогресу й одним із ключових складників розвитку 

суспільства. Тотальна інформатизація дедалі активніше проникає в усі сфери 

людської діяльності. Тому забезпеченням доступу до інформаційних ресурсів 

якнайширшого кола людей займаються як державні, так і громадські організації. 
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Особливої уваги потребують люди старшого віку, які не володіють комп’ютером. У 

зв’язку з цим актуалізується питання розроблення курсів з основ комп’ютерної 

грамотності для цієї категорії населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобальне старіння населення, 

особливо в розвинених європейських країнах, актуалізувало питання про соціальне 

виключення окремих груп людей, пов’язане з обмеженням їхнього доступу до 

сучасних знань та ресурсів. Про необхідність подолання інформаційної нерівності 

йдеться в міжнародних документах, починаючи з 2000 року. Так, у рекомендаціях 

Окінавської хартії наголошується на необхідності приділяти особливу увагу 

потребам та можливостям «людей, які мають меншу соціальну захищеність, людей 

з обмеженою працездатністю, а також літніх громадян, та активно здійснювати 

заходи, спрямовані на надання їм легшого доступу у світ ІКТ» (Окінавська хартія 

2000). Дослідження вітчизняних вчених підтверджують, що саме відсутність 

навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями є однією з 

головних причин виключення літніх людей з сучасного суспільства (Є. Килимник, 

Т. Миськевич, О. Москаленко, К. Познанська, А. Сахарова, О. Удовик та ін.). Курси 

комп’ютерної грамотності, на яких формують та розвивають навички 

використання новітніх технологій, насамперед інформаційних та комунікаційних, – 

одна з найбільш затребуваних програм в університетах третього віку, що 

функціонують у різних регіонах країни (Миськевич, 2020). Кожний викладач 

складає навчальний план і програму курсу на свй розсуд, виходячи з власного 

досвіду й можливостей. Якогось єдиного рекомендованого зразка немає. Тому 

змістове й організаційно-методичне забезпечення таких курсів потребує 

теоретико-методичного обґрунтування. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей формування змісту й 

структури курсів комп’ютерної грамотності для слухачів університетів третього 

віку.  

Виклад основного матеріалу. Формування змісту й структури курсу 

комп’ютерної грамотності залежить передусім від запитів та мотивації цільової 
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аудиторії. Як показує практика, у літніх людей потреби й мотивація для 

відвідування курсів комп’ютерної грамотності досить різноманітна. Серед них 

найбільш очевидно виявляються такі, як потреба у спілкуванні (комунікація за 

допомогою нових засобів зв’язку, зокрема, у соціальних мережах) і прагнення до 

подолання самотності (може бути реалізоване як у процесі самих занять, де 

відбувається знайомство з іншими слухачами, так і після освоєння необхідних 

навичок в онлайн просторі). Одним із варіантів подолання самотності є можливість 

здійснювати контакти з родичами, близькими (комунікація з дітьми/онуками, які 

мешкають в інших містах та країнах, можливість спілкуватися зі старими друзями, 

які живуть у різних частинах світу). 

Досить поширеним і зрозумілим є бажання слідувати моді, «бути як усі», не 

відставати від інших, розповісти/похвалитися володінням прогресивних навичок 

перед тими ж онуками. Літнім людям важливо усвідомлювати, що вони теж сучасні. 

Водночас це бажання природно поєднується з необхідністю використовувати 

можливості комп’ютера для оплати комунальних послуг, замовлення товарів, 

пошуку інформації в Інтернеті, скачування аудіо- та відеоматеріалів тощо.  

З огляду на зазначене, мету курсу можна окреслити як теоретична й 

практична підготовка слухачів університетів третього віку з основ комп’ютерної 

грамотності задля ефективного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у повсякденному житті. Відповідно й завдання полягають:  

- в ознайомленні слухачів з основами знань, умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання комп’ютера, ноутбука, смартфона, планшета у 

повсякденному житті;  

- формуванні у них уміння пошуку, опрацювання, зберігання, та передавання 

інформації за допомогою комп’ютера/ноутбука;  

- підведенні слухачів до поступового освоєння Інтернету на певному для 

користувача рівні; 

- допомозі слухачам в опануванні навичками та вміннями інформаційного 

пошуку в ресурсах Інтернет, оволодінні основами навігації засобами браузерів; 
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- розвитку у них уміння самостійно опановувати та раціонально 

використовувати комунікаційні сервісні програми: E-mail (електронна пошта), 

месенджери, соціальні мережі тощо. 

Досягнення мети й завдань забезпечується шляхом дотримання таких 

принципів: гнучкості, варіативності, доречності, доцільності, зручності, 

демократичності, зворотного зв’язку, постійної підтримки, навчання через 

практику. Найбільш доцільною формою організації навчального процесу є 

поєднання лекцій і практичних занять у співвідношенні 30% / 70%. Ефективними 

можуть бути такі методи: інструктивна лекція, розповідь-бесіда, розповідь-показ-

тренування, проблемний метод, метод аналізу ситуацій. Зміст лекційних занять 

спрямований на актуалізацію й систематизацію знань, мотивацію до неперервного 

розвитку та постійного самовдосконалення. З метою закріплення матеріалу 

програмою передбачається виконання практичних робіт, на яких слухачі 

засвоюють прийоми роботи з програмними продуктами. Під час вивчення курсу 

передбачається систематична практична робота слухачів за комп’ютерами як під 

керівництвом викладача, так і самостійно. 

Практика показує доцільність застосування Белл-Ланкастерської системи 

організації навчання: викладач подає частину матеріалу – у кількох слухачів 

вклався алгоритм у голові – вони допомагають викладачеві навчати інших. Така 

методика допомагає окремим слухачам подолати складнощі та бар’єри, що 

виникають у ході навчання, психологічний дискомфорт і страх перед незвичним, 

новим, незрозумілим, характерний для літніх людей, які ніколи не працювали за 

комп’ютером (на перших заняттях у деяких тремтять руки, тремтять голоси, вони 

бояться навіть доторкнутися до клавіатури чи мишки, щоб не зламати). Таким 

чином, групове заняття перетворюється на індивідуальне. При цьому можна 

слідувати темпоритму кожної людини, адже у кожного свій вік та свої 

особливості (Знову стати учнями, 2019). 

Найголовнішою умовою успішного навчання на курсах є наявність власного 

комп’ютера, тому що кілька годин занять на тиждень не матимуть сенсу, якщо 
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людина не працюватиме вдома. І тут варто наголосити, що більшість слухачів 

мають у своєму розпорядженні відповідну техніку – часто діти передають або 

дарують батькам на дні народження ноутбук чи планшет. Відтак у першому розділі 

курсу потрібно провести знайомство з комп’ютером загалом, з операційною 

системою, з різними елементами. Слухачам варто подати класифікацію 

комп’ютерів (персональні, ноутбуки, нетбуки, портативні), основні відомості про 

комп’ютер/ноутбук, їхнє призначення та взаємозв’язок (Будова комп’ютера, 2021).  

Зняти страх слухачів допомагає детальне ознайомлення з архітектурою 

персонального комп’ютера/ноутбука, поясненням їхнього призначення та 

технічних характеристик пристроїв апаратної складової на образних порівняннях: 

системний блок як «мозок» комп’ютера, де містяться основні компоненти: пам’ять, 

процесор, блок живлення, диск, плати; монітор – «обличчя», на екрані якого 

відображається інформація, периферійні пристрої для введення-виведення 

інформації – «руки й ноги» (клавіатура, миша, принтер, сканер, колонки, камера, 

модем), зберігання даних – «кишені внутрішні й зовнішні» (диски, флеш-

накопичувачі). На цьому етапі важливо, щоб слухачі вміли підготувати комп’ютер 

до роботи, запустити його, приєднати периферійні пристрої, запускати програми 

головного меню з робочого столу та налаштовувати їх, користуватися 

мишкою/доріжкою ноутбука, працювати з клавіатурою, використовувати 

сполучення клавіш. 

Наступний етап знайомить з ОС Windows. Зокрема, це графічний інтерфейс та 

його елементи: робочий стіл, системні диски, панель управління, головне меню, 

основні керуючі елементи (меню, кнопки, смуга прокрутки, курсор), принципи 

організації файлів і папок, управління вікнами (переміщення, зміна розмірів, 

згортання-розгортання, закриття). Слухачі повинні навчитися здійснювати низку 

операцій з файлами та папками: перегляд, упорядкування, створення, виділення, 

копіювання та переміщення, перейменування, видалення та поновлення (Що таке 

операційна система Windows, 2020). Робота з файлами й папками зазвичай є 

однією з найскладніших тем. Більшість літніх людей чомусь важко сприймають 
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таке непредметне існування віртуальних елементів і їх переміщення між собою.  

Після засвоєння цього матеріалу можна переходити до ознайомлення з 

текстовим редактором ОС Windows. Зокрема, вчити операціям з текстовими 

файлами: створення та збереження текстового файлу, перейменування, введення 

тексту з клавіатури, форматування й редагування тексту (скопіювати, вирізати, 

вставити, скасувати, повторити), виділення фрагментів тесту, переміщення, 

видалення та відновлення видалених фрагментів (Робота в текстовому редакторі 

Word, 2020). Логічними у цьому контексті буде підготовка до друку текстових 

документів та збереження інформації (відомості про носії інформації, вбудовані й 

зовнішні, поняття флеш-накопичувач та USB, операції з флеш-накопичувачем, 

копіювання файлів та папок на зовнішні носії). 

Часто слухачі університетів третього віку просять лише Інтернет, тому що 

вважають, ніби вміють працювати з комп’ютером. Однак під час тестування 

виявляється, що все одно потрібні елементарні знання – навіть для того, щоб з того 

ж Інтернету щось скопіювати, вставити в документ чи папку, підписати її, аби потім 

можна було швидко знайти. Таким чином, елементарні знання для маніпуляції з 

документами все-таки необхідні. Тому все, що пов’язано з Інтернетом, доцільно 

подавати в другому розділі. 

Розділ другий «Ознайомлення зі світовою мережею Інтернет» можна 

починати з розмови про роль і місце глобальної мережі в удосконаленні та 

розвитку сучасного суспільства. Потім знайомити з сервісними програмами 

Інтернету, основами навігації, програмами перегляду інформації – браузерами. 

Коротко подати загальну характеристику браузерів Інтернет (Opera, Google Chrome 

Mozilla Firefox), показати як їх відкривати, пояснити складові (області) діалогового 

вікна, їхні функції. Особливої уваги потребує робота з Web-сторінками: збереження, 

друкування, копіювання, вставка, пошук тексту; процедура збереження поточного 

текстового та графічного документів браузера, формування закладок на заголовки 

Інтернет-адреси (посилання), систематизація закладок з використанням меню. 

Кульмінаційним моментом курсів є створення електронної пошти (E-mail) і 
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реєстрація в месенджерах. Освоєння електронної пошти можна проводити в такій 

послідовності: різновиди програм E-mail, їх характеристика, основні функції; 

реєстрація особистої поштової скриньки на www.ukr.net чи www.gmail.com.; 

структура поштової адреси (ім’я поштової скриньки, @, ім’я поштового сервера); 

робота з електронною поштою та додатковими ресурсами, створення листів, 

відправлення та отримання листів, прикріплення вкладень, видалення листів, 

спам, сортування листів по папках (Створення електронної пошти, 2021).  

Найбільшим задоволенням для слухачів університетів третього віку є 

освоєння соціальних мереж (Facebook, Телеграм, Інстаграм) та месенджерів 

(WhatsApp, Viber, Telegram), спілкування в цих мережах. Для окремих актуальним є 

індивідуальне та групове спілкування в Скайпі (Skype). Щоб цей процес був 

цікавим, корисним і ефективним, слухачів потрібно навчити створювати й 

редагувати власний профіль у соціальних мережах, створювати фотоальбоми, 

здійснювати підготовку фотографій (кадрування, корекція, усунення дефектів), 

використовувати вебкамеру, мікрофон і навушники, підключатися до 

відеоконференцій, писати в чаті тощо (Соціальні мережі, 2019). Доцільно також 

пояснити, що таке Ютуб (YouTube) і як ним користуватися, як відкривати й 

переглядати телепередачі, кінофільми, мультфільми. 

Окремий розділ доречно присвятити, на нашу думку, основам роботи зі 

смартфоном/планшетом. Пояснити, що таке смартфон і яке його призначення 

(поєднання мобільного телефону і кишенькового ПК), зробити огляд моделей 

(марок) сучасних смартфонів, дати їх характеристику (Як смартфон полегшує 

життя мільйонам пенсіонерів, 2020). Навчити користуватися сенсорним екраном, 

встановлювати мобільні додатки, налаштовувати різні функції (підключення сім-

карт, встановлення заставок (іконок) на екрані, звукового супроводу для дзвінків і 

повідомлень тощо).  

Багато слухачів мають планшети. Відтак основи роботи з планшетом також 

актуальна тема. На планшеті зручніше здійснювати інтернет-серфінг, 

користуватися соціальними мережами й електронною поштою, спілкуватися в 
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месенджерах, переглядати фільми, грати в ігри, читати електронні книги різного 

формату та ін. Фото й відеозйомку можна обробляти за допомогою нескладних 

редакторів. На планшеті також можна працювати з текстовими документами й 

таблицями, враховуючи, що працювати потрібно з екранної клавіатури або 

додатково підключати апаратну клавіатуру.  

Смартфон і планшет мають вихід в Інтернет. Тому потрібні уроки з 

підключення до мережі Wi-Fi, розрізнення безкоштовних та захищених паролем 

мереж. Це дозволяє користуватися різноманітними застосунками, як, наприклад, 

банківськими рахунками (Приват24, Ощадбанк тощо), оплачувати комунальні 

послуги, купувати квитки, поповнювати рахунки операторів мобільного зв’язку, 

замовляти товари й послуги, ліки, продукти, страви з доставкою додому; 

записуватися на прийоми в різні інстанції; включати навігацію, відстежувати рух 

громадського транспорту, замовляти таксі; вести власні записи, зберігати нотатки 

в календарі; завантажувати й дивитися фільми, серіали, записи спектаклів, 

навчальні відеокурси, пізнавальні лекції, майстер-класи; брати участь у 

тематичних форумах; допомагати онукам з уроками й творчими розвивальними 

заняттями;  вести блоги, створювати власні сайти, і навіть знаходити віддалену 

роботу або підробіток. 

З огляду на тотальну диджиталізацію для слухачів університетів третього 

віку нагальною стає потреба користування загальними, державними й 

муніципальними послугами. Вже зараз їм потрібно вчитися розрізняти доменні 

імена офіційних державних сайтів України; знаходити потрібну інформацію на 

порталах державних послуг, на офіційних сайтах громадської приймальні 

Президента України, пенсійного фонду України, органів державної влади міста, 

району, області; користуватися електронними послугами медінфо: запис до лікаря, 

пошук ліків тощо. Для багатьох цікаво знаходити анотовані корисні 

гіперпосилання з інформацією щодо культури, мистецтва, туризму (віртуальні 

подорожі по музеях, архівах; бібліотеках, книговидавництвах, віртуальні спектаклі 

в театрах), а також дистанційні курси для самоосвіти (Зв'язок поколінь, 2020). 
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Важливо мати мобільні додатки «Дія» (держава в смартфоні) – створений у 

межах проєкту диджиталізації державних процесів, дає можливість отримати будь-

яку державну послугу за допомогою смартфону, і «Пенсійний фонд», у якому 

доступні електронні послуги: отримання різних електронних документів, подання 

заяви на отримання та перерахунок пенсії, подання запиту на редагування 

пенсійної справи тощо. Низка інших сервісів відкривають перед слухачами 

університетів третього віку широкі можливості: 

- впливати на розвиток своїх громад через звернення до відповідних 

місцевих органів влади з е-петиціями (сервіс «Місцеві петиції»);  

- пропонувати проєкти місцевого розвитку та впливати на розподіл 

визначеної частки коштів місцевого бюджету шляхом голосування за ті чи інші 

проєкти (сервіс «Громадський бюджет»); 

- інформувати місцеву владу про актуальні проблеми благоустрою, житлово-

комунальної сфери, інфраструктури тощо для оперативного усунення цих проблем 

(сервіс «Відкрите місто»);  

- надавати органам місцевої влади пропозиції щодо питань розвитку міст і 

громад (сервіс «Консультації з громадськістю»). 

Завершенням курсу може бути тема «Організація комп’ютерної безпеки та 

захисту інформації». У межах цієї теми доцільно обговорити санітарні вимоги та 

правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером/ноутбуком, 

смартфоном/планшетом та прикладним програмним забезпеченням, особливості 

комп’ютерної безпеки та захисту інформації (комп’ютерні віруси та інші шкідливі 

програми, що поширюються через Інтернет під виглядом корисних програм (ігор, 

драйверів та ін.), або локально в людних місцях за допомогою Bluetooth, 

антивірусний захист, перевірка на наявність вірусів флеш-накопичувача, 

оновлення антивірусних баз). Надзвичайно важливою для слухачів університетів 

третього віку буде інформація про безпеку та конфіденційність при роботі з 

комп’ютером/ноутбуком, смартфоном/планшетом, мобільне шахрайство, джерела 
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інформування користувачів про безпеку в мережі (Інформаційна безпека, ВУМ, 

2021).  

Таким чином, можемо узагальнити викладене вище й запропонувати за 

основу тематичний план (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Тематичний план курсу з основ комп’ютерної грамотності  

для слухачів університетів третього віку 
 

№ 
п/п 

Тематика К-ть 
год 

Модуль 1 Основи роботи з комп’ютером/ноутбуком 6 
Тема 1 Будова і призначення комп’ютера/ноутбука 2 
Тема 2 Операційна система Windows 2 
Тема 3 Робота з текстовим редактором MicrosoftWord 2 
Модуль 2 Основи роботи в мережі Інтернет 6 
Тема 1 Ознайомлення зі світовою мережею Інтернет (WWW) 2 
Тема 2 Створення електронної пошти (е-Mail) 2 
Тема 3 Комунікаційні сервіси та соціальні мережі 2 
Модуль 3 Основи роботи зі смартфоном/планшетом 6 
Тема 1 Смартфон, його признаення та основні функції 2 
Тема 2 Ознайомлення з функціями і можливостями використання 

планшета 
2 

Тема 3 Розвиток практичних навичок роботи зі 
смартфоном/планшетом 

2 

Модуль 4 Користування загальними, державними, 
муніципальними послугами 

6 

Тема 1 Користування загальними послугами 2 
Тема 2 Користування державними, муніципальними послугами 2 
Тема 3 Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації  2 
 Всього  24 

 

Варто зауважити, що для молодих пенсіонерів, які залишилися без роботи, 

мотивуючою обставиною є бажання опанувати елементарні навички роботи на 

комп’ютері, щоб можна було працевлаштуватися, ще деякий час попрацювати, 

оскільки «володіння ПК» – обов’язкова умова для прийому на будь-яку роботу. 

Однак курс з основ комп’ютерної грамотності не спрямований на підвищення 

професіоналізму. За потреби, наявності мотивації та бажання літні люди можуть 

продовжити навчання на інших курсах, перейшовши з «основної» програми на 
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«просунуту». Подібна мотивація виникає також у зв’язку з потребою розширення 

навичок, що сприяють різноманітності не професійних, а дозвільних практик 

людей похилого віку. У цьому випадку також можна порекомендувати перейти на 

спеціалізовані курси. 

Висновки. Приклад організації курсів з основ комп’ютерної грамотності на 

базі університетів третього віку демонструє, як спочатку освітня ініціатива, яка не 

має чітких критеріїв оцінки своєї ефективності, трансформується з підтримки 

можливості зайнятості людей похилого віку в повноцінну форму дозвілля, до якої 

літні люди наполегливо прагнуть. В умовах зростаючої соціальної ізоляції та 

самотності залучення їх до опанування комп’ютерною грамотністю сприяє 

подоланню психологічного бар’єра щодо ІКТ, розвитку їхньої пам’яті, уваги, 

здатності орієнтуватися в нових умовах, бути самостійними, впевненими й 

незалежними, вести активний спосіб життя, освоювати нові шляхи пошуку друзів 

та однодумців. Хоч навчання комп’ютерної грамотності не завжди веде до 

продовження активного трудового життя, проте сприяє розвитку нових соціальних 

потреб, особливо у сфері дозвілля, підтверджує «сучасність» літньої людини. Сама 

атмосфера курсів в університетах третього віку створює умови для розширення 

їхніх соціальних зв’язків та спілкування, що, зрештою, також служить подоланню 

соціального виключення старшого покоління. 
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НОВІ ВИКЛИКИ ЩОДО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ 

ЛІТНЬОГО ВІКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Анотація. Проаналізовані методологічні зміни в контексті надання соціальних 
послуг особам літнього віку в умовах пандемії на COVID-19. Здійснено аналіз статистичних 
даних, джерелом яких є Міністерство соціальної політики України. Висвітлені проблеми, з 
якими стикаються особи літнього віку під час дії карантинних обмежень та вимушеного 
дистанціювання. Запропоновані шляхи вирішення зазначених проблем та альтернативи 
безперервного надання соціальних послуг. 

Ключові слова. Літній вік, старіння населення, соціальні послуги, соціальні 
працівники, пандемія, COVID-19, демографія. 

 
NEW CHALLENGES FOR THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES TO THE 

ELDERLY IN THE CONVENTION OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 
Summary. Methodological changes in the context of providing social services to the elderly 

are analyzed. The analysis of statistical data, the source of which is the Ministry of Social Policy of 
Ukraine. The problems faced by elderly people during quarantine restrictions and forced distancing 
are highlighted. Ways to solve these problems and alternatives to the continuous provision of social 
services are proposed. 

Key words: оld age, population aging, social services, social workers, pandemic, COVID-19, 
demography. 

 

Постановка проблеми. Старіння населення в Україні є найпоширенішою 

зміною у структурі суспільства світу. В даний час відомо, що у світі більше людей 

похилого віку, аніж дітей, а Україна, за даними ООН, входить до переліку 30 країн з 

найбільшою чисельністю людей літнього віку [1]. Як зазначається в Міністерстві 

соціальної політики, згідно з Національним демографічним прогнозом, до 2025 

року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25% від загальної кількості 

населення з великою концентрацією самотніх людей, половині з котрих необхідна 

соціальна підтримка [1]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питання зміни 

методології надання соціальних послуг особам похилого віку в умовах 

обмежувальних карантинних заходів під час пандемії COVID-19 досліджували 

О. Карагодіна, О. Пожидаєва, Т. Семигіна, С. Дембіцький, О. Злобіна, М. Сидоров, 

Г. Мамонова, Т. Скляр, Я. Якушик. Водночас, необхідно дослідити тему зміни 

методологічних підходів до надання соціальних послуг особам літнього віку в 

період пандемії.  

Мета статті полягає в здійсненні аналізу змін в методології надання 

соціальних послуг особам похилого віку під час пандемії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з даними Міністерства соціальної 

політики, в Україні наразі 40 тисяч соціальних працівників та робітників дбають 

про те, щоб в умовах карантину громадяни похилого віку, особи з інвалідністю та 

сім’ї з дітьми, отримували необхідні соціальні послуги. Зокрема, понад 30 тисяч 

соціальних робітників обслуговують вдома одиноких громадян похилого віку. Вони 

забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів до 

громадян похилого віку, допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, 

здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо [1]. 

У період карантину соціальними працівниками виявляються одинокі 

громадяни літнього віку, а також ті, які проживають самотньо. Станом на 01 

вересня 2021 року з початку запровадження карантинних заходів на території 

України, додатково виявлено близько 20 тисяч осіб похилого віку, які потребують 

допомоги з боку держави на тлі карантинних обмежень [1]. 

Тривалі карантинні обмеження внесли значні зміни в звичне соціально-

економічне життя осіб похилого віку, які отримують послуги соціальних 

працівників у зв’язку з тим, що вони знаходяться в особливо-небезпечному 

сегменті тих груп населення, котрі є найбільш уразливими до коронавірусної 

хвороби та потребують особливого догляду. Соціальні зміни, зумовлені пандемією 

COVID-19, неминуче вплинули на практику соціальної роботи у глобальному 

масштабі, змінивши при цьому методику надання соціальної допомоги, що 
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пов’язано з дією вже постійних профілактичних заходів у забезпеченні 

громадського здоров’я. 

Крім того, що люди літнього віку більш уразливі до самої хвороби, вони 

отримують негативні наслідки від протиепідеміолоічних заходів. Так, соціальна 

ізоляція та карантин впливають на психічне здоров’я осіб похилого віку, можуть 

викликати погіршення існуючих станів або спричинити тривожність, депресію 

тощо. 

Надання соціальних послуг в період пандемії COVID-19 супроводжуються 

постійними змінами у законодавстві про соціальні послуги в Україні, оновленні 

рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам похилого віку, реорганізації 

структурних підрозділів різних рівнів державної влади у сфері соціального захисту 

в зв'язку з децентралізацією. Якісне виконання рекомендацій, наданих 

Міністерством соціальної політики працівникам соціальної сфери територіальних 

центрів надання соціальних послуг в період карантину є актуальними у будь-який 

період, адже коронавірусна хвороба не єдина небезпека, яка може спіткати 

соціального працівника під час виконання робочих обов’язків, адже грип, 

туберкульоз та інші віруси, які передаються повітряно-капельним шляхом 

становлять небезпеку, тому особи літнього віку та працівники соціальної сфери, що 

їх обслуговують мають бути особливо обачними. 

Приорітетним завданням у роботі працівників соціальної сфери у період 

карантину є надання якісних роз'яснень того, яким чином зменшити рівень 

небезпеки та наголошувати про правила поводження під час пандемії, тобто 

надання послуги інформування та консультування. Основними аспектами знань, 

котрими має володіти фахівець соціальної сфери та постійно їх оновлювати 

включають: 

 новини про вірус; 

 інформація щодо поширення вірусу; 

 протоколи реагування на випадок COVID-19 у сфері охорони здоров’я; 
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 стандарти надання соціальних послуг особам похилого віку під час 

карантину; 

 дані про проблеми захисту одиноких осіб похилого віку; 

 національні та місцеві плани дій щодо протидії поширення вірусу. 

Окрім безпосереднього надання послуг, приорітетами роботи у карантинний 

період є: 

 збереження життя та здоров'я надавачів соціальних послуг; 

 збереження життя та здоров'я осіб похилого віку, які отримують послуги 

соціальної служби. 

Зокрема, послугу інформування та консультування для осіб літнього віку 

доцільно надавати використовуючи технології телефонного зв'язку. Наразі такий 

метод є не тільки зручним, але і надзвичайно важливим для збереження життя та 

здоров'я осіб похилого віку. Крім того, соціальний працівник повинен мати на 

озброєнні основні номери гарячих ліній (МОЗ, закладів охорони здоров'я, сімейного 

лікаря особи похилого віку, інформаційного порталу з питань вакцинації проти 

COVID-19) аби людина завжди мала можливість проконсультуватися з приводу тих 

питань, що турбують в кваліфікованих спеціалістів. 

Таким чином використання телефонного зв'язку буде сприяти тому, аби 

особа похилого віку мала змогу отримати необхідну інформацію, консультацію або 

роз'яснення: не виходячи з дому та, відповідно, не наражаючи себе, своє здоров'я, 

життя та здоров'я своїх близьких на небезпеку. При цьому, не витрачається зайвий 

час на на пересування та кошти. Це буде сприяти допомозі людині психологічно 

побороти цей стан стресу, в якому вона опинилася. 

Коли працівники соціальних служб продовжують здійснювати особисті 

візити до осіб похилого віку, територіальний центр повинен забезпечити 

виконання наступних функцій: 

 здійснити оцінку ризиків для здоров’я та етичні наслідки будь-якого 

особистого контакту, зокрема, коли захисні заходи та інші стратегії пом’якшення 

недоступні;  
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 мати розроблені вказівки щодо зменшення ризиків передачі або впливу 

COVID-19 під час проведення візитів; 

 розробити плани дій щодо забезпечення працівників та осіб похилого 

віку тестуванням на COVID-19 та вакцинації проти COVID-19 відповідно до місцевих 

та національних рекомендацій. 

Послуга догляду вдома також змінилася, адже зменшилося контактування 

між особою похилого віку та надавачем соціальних послуг у зв'язку з посиленим 

використанням технологій телефонного та онлайн зв'язку, зокрема щодо надання 

консультацій, роз'яснень та актуальної інформації в питаннях, що виникають в осіб 

похилого віку. Використання дистанційних технологій у роботі соціальних 

працівників з особами похилого віку знижує передачу інфекції та забезпечує нижчу 

ймовірність настання хвороби. Методологія надання послуги соціальної адаптації, 

що передбачає організацію дозвілля, навчання, курсів, циклів дистанційних занять, 

майстер-класів та спілкування з іншими учасниками процесу є видозміненою та 

передбачає запровадження та удосконалення онлайн-формату для осіб літнього 

віку та залучення їх до організовуваних заходів. 

В умовах політики держави щодо цифровізації освіти, використання 

дистанційних методів у навчанні та проведенні дозвілля є найбільш опимальним, 

задля забезпечення осіб похилого віку правом на навчання в тих умовах, що 

склалися. Окрім цього онлайн-режим сприяє набуттю нових навичок, які можуть 

здобути особи похилого віку, підштовхнути до удосконалення наявних знань та 

рухатися в ногу з часом. Наприклад, це сприяє ефективному та безпечному 

використанню сучасних цифрових технологій в навчанні та особистісному 

розвитку особи похилого віку. Набуття навичок роботи з комп'ютером надає 

доступ до різноманітних державних послуг та сервісів, що надаються владними 

структурами в електронному вигляді. Також особи похилого віку мають 

можливість отримати суспільно важливу  інформацію чи правову документацію.  

Там, де можливе застосування онлайн-технологій, важливо визначити шляхи 

надання соціальних послуг без особистого контакту. Отже, організації повинні 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
51 

прийняти моделі дистанційного надання послуг, які можуть мінімізувати ризики 

для здоров'я та безпеки як працівників, так і осіб похилого віку. Такі міркування 

можуть допомогти у розробці стратегій для здійснення дистанційних втручань та 

для прийняття рішень, щодо того, які методи використовувати для задоволення 

потреб осіб похилого віку. Для цього установі соціального захисту необхідно 

проаналізувати такі аспекти: 

 які технології широко доступні для соціальних працівників та громад 

задля ефективного та безпечного наданння соціальних послуг; 

 якою буде найефективніша технологія для зв’язку між соціальними 

працівниками та їх керівниками;  

 якою буде найефективніша технологія для контакту між соціальними 

працівниками та їх клієнтами; 

 чи існує бюджет на мобільний чи стаціонарний телефонний зв’язок; 

 які безкоштовні послуги можуть бути доступні для використання 

працівниками соціальної сфери та осіб похилого віку; 

 чи потрібно працівникам та особам похилого віку навчання, щодо того, як 

користуватися різними типами застосунків; 

 наскільки доступні засоби відеоконференцій; 

 проаналізувати можливості підключення до стабільного телефонного 

зв’язку та / або інтернету; 

 визначити рівень якості зв’язку, частоту переривань та стабільність 

інтернет покриття, аби це не заважало розмовам і не перешкоджало здатності 

створювати стосунки між працівником соціальної служби та клієнтом. 

Онлайн-технології дозволяють візуальний контакт, водночас, 

відеоконференції можуть викликати занепокоєння щодо того, що розмову можна 

записати, а запис стане доступним для перегляляду іншим. Також слід пам’ятати, 

що під час розмови за допомогою засобів відеоконференції біля отримувача 

соціальних послуг можуть бути присутні інші особи, які не потрапляють в поле 
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зору камери, але можуть впливати на особу літнього віку чи піддавати її/його 

ризику. 

Висновки. Отже, надання соціальних послуг під час періоду пандемії COVID-

19 особам похилого віку дійсно грунтовно змінилися, але навіть попри це, за умови 

зміни методології надання тієї чи іншої соціальної послуги з виконанням 

рекомендацій Міністерства соціальної політики, якість послуги, що надається не 

змінюється і заходи епідеміологічної безпеки зберігаються. В умовах карантинних 

обмежень послуги, у наданні яких можливо використовувати інформаційні 

технології, онлайн-режим, телефонний зв'язок та інші методи, де можливо 

уникнути безпосереднього контакту – варто перевести в такий формат повністю 

або частково. Застосування у роботі соціального працівника рекомендацій, наданих 

Міністерством соціальної політики щодо роботи з особами похилого віку зробить 

надання послуг безпечними для життя та здоров'я отримувача послуг. 
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СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ  
ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 
Анотація. Проаналізовано статистичні дані щодо актуальних проблем психічного 

здоров’я літніх людей загалом та під впливом карантинних обмежень. Звернено увагу на 
вплив соціальної ізоляції та самотності на фізичний стан і самопочуття людей літнього 
віку. Здійснено теоретичні узагальнення щодо означеного питання, висвітлено основні 
проблеми літніх людей в емоційній сфері, розкрито їх специфіку прояву в умовах пандемії. 
Окреслено основні напрями роботи щодо збереження психічного здоров’я старшого 
покоління в умовах карантинних обмежень. 

Ключові слова: літні люди, психічне здоров’я, соціальна ізоляція, самотність.  
 

SPECIFICITY OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS  
OF ELDERLY PEOPLE IN QUARANTINE CONDITIONS 

 

Summary. Statistical data on current mental health problems of older people in general 
and under the influence of quarantine have been analyzed. Attention is drawn to the influence of 
social isolation and loneliness on the physical condition and well-being of elderly people. The 
theoretical conclusions on this issue are carried out, the main problems of elderly people in the 
emotional sphere are highlighted, their specifics of manifestation in a pandemic are revealed. The 
main directions of work to preserve the mental health of the older generation under quarantine 
conditions have been determined.  

Key words: elderly people, mental health, social isolation, loneliness. 
 
 

Постановка проблеми. У будь-який момент життя можуть виникати 

численні фактори ризику для проблем психічного здоров’я. Саме тому психічне 

здоров’я та благополуччя є такими ж важливими у літньому віці, як і в будь-який 

інший період життя. Разом із тим це питання не так часто викликає занепокоєння у 

медичних працівників, до яких первинно звертаються старші люди, як результат і 

самі вони, і їхні близькі не вважають свої психологічні проблеми достатньо 

серйозним питанням для обговорення. Однак у всьому світі населення стрімко 

старіє. Згідно зі статистичними даними, у період з 2015 по 2050 рр. частка 
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населення світу старше 60 років зросте майже вдвічі – з 12% до 22% [8]. Саме тому 

ігнорувати питання психологічного здоров’я таких людей не лише недоцільно, але 

й жорстоко. Адже, продовживши їм фізіологічне життя (з допомогою медицини, 

побутових благ тощо), ми не можемо нехтувати їхніми особистісними і соціальними 

потребами. Означені питання ще більше загострюються в умовах пандемії, адже 

поширення COVID-19 тісно пов’язане з симптомами загострення психологічного 

дистресу, психічних захворювань та фізичного болю. А старші люди більш вразливі 

до ситуацій соціальної ізоляції та самотності, оскільки фізичні проблеми у них 

невіддільні від психологічного стану, тобто відсутність належної соціальної 

підтримки загалом та психологічної зокрема (неможливість спілкуватися без 

обмежень з близькими і рідними) може провокувати когнітивний спад, депресії, 

загострення хвороб серця тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, проведені 

Е. Степто, А. Шанкар, П. Демакакос та Д. Уордл упродовж 2004-2012 рр. засвідчили, 

що соціальні стосунки, справді, є ключовим елементом для психологічного 

благополуччя літньої людини і мають вирішальне значення для підтримки її 

здоров'я [12]. При цьому саме самотність була сильніше пов'язана з поганим 

станом здоров’я, оскільки у цьому випадку контакти відсутні як такі і, як результат, 

звичною поведінкою для таких літніх людей стає куріння, нездорове харчування, 

недотримання медичних рекомендацій тощо. К.М. Періссінотто, І. Стіячич Цензер, 

К.Е. Ковінські, спираючись на дані національно репрезентативного дослідження 

охорони здоров'я та пенсійного забезпечення США (2012), говорять про те, що 43% 

літніх американців (60 років і старші) почуваються самотніми і скаржаться на 

це [10]. Самотність розглядається ними як загальне джерело смутку, страждань та 

погіршення якості життя, як результат, цей стан для літньої людини часто є 

своєрідним провісником функціонального спаду та смерті. Н.Дж. Донован та 

Д. Блейзер, аналізуючи роботи своїх колег за 2012-2020 рр., констатують, що такі 

психічні стани як депресивні та тривожні розлади можуть призвести до самотності, 
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але це може мати місце і в людей, які мають близьких, навіть проживають не одні, 

однак при цьому не комунікують з ними [6, с.1235].  

При цьому вчені зауважують, що дані, зібрані Комітетом Національної 

академії з питань соціальної ізоляції та самотності у людей похилого віку у 2020 в 

період загострення ситуації з пандемією, показали, що соціальна ізоляція та 

самотність стали частіше асоціюватися з клінічно значущою депресією та 

тривогою. У китайському дослідженні, проведеному для широкої громадськості, 

53,8% літніх респондентів повідомили про психологічний вплив на середньому або 

тяжкому рівні, при цьому 16,5%, 28,8% та 8,1% повідомили про симптоми важкої 

депресії, тривоги та стресу відповідно [7]. Це пов’язано з тим, що обмежені 

можливості для спілкування стали проблемою навіть для тих літніх людей, які 

перебувають у шлюбі, мають родину та друзів, але, наприклад, знаходячись в 

інтернатних установах чи на лікуванні, отримали заборону на безпосередні зустрічі 

у зв’язку з ризиками для здоров’я. З огляду на вище означене більшість учених 

ключовим питанням у дослідженні психологічних проблем людей літнього віку в 

умовах пандемії вважають таке: «чи соціальна ізоляція та самотність є двома 

незалежними процесами, які по-різному впливають на здоров’я, чи емоційний стан 

самотності через біологічні супутники забезпечує механізм, за допомогою якого 

соціальна ізоляція впливає на здоров’я» [12, с.5797]. 

Мета статті полягає у розкритті специфіки психологічних проблем літніх 

людей в умовах карантину.  

Виклад основного матеріалу. Нижче ми спробуємо проаналізувати типові 

проблеми психологічного та психічного здоров’я у людей старшого віку через 

призму впливу пандемії. Так, багато людей літнього віку у зв’язку з фізіологічним 

старінням можуть відчувати поступове зниження рухливості, хронічний біль, 

слабкість чи інші труднощі зі здоров'ям. Така ситуація говорить про те, що вони 

потребують тривалого догляду. Звідси походять дві проблеми: з одного боку, літня 

людина може впадати у відчай від такої своєї безпомічності, переживати вину або 

навіть агресію, злість від того, що не може сама собі допомогти, ці почуття можуть 
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переноситися на близьких. З іншого боку, соціальна ізоляція у випадку роздільного 

проживання з родичами утруднює процес догляду, у критичних станах стара 

людина боїться, що не зможе розраховувати на негайну допомогу і це загострює у 

неї почуття тривоги, панічні настрої. 

Можна також погодитися, що в житті літніх людей частіше трапляються 

психотравмуючі події. Серед них: 

 втрата близьких. В період пандемії це можуть бути не лише втрати 

старших однолітків, які уже «дожили своє», хоча і це теж травматично, адже 

звужується мережа соціальної підтримки, однак помирають і молоді люди з 

близького оточення (тоді до переживання втрати може додаватися і почуття вини 

– «чому не я, я уже старий» і т.д.). Також відбувається зростання в кількісному плані 

фактів смерті відомих митців чи громадських діячів, що становили «епоху» літньої 

людини, були елементом її молодості, уявлення про яку тепер руйнується, літня 

людина ніби втрачає ґрунт під ногами; 

 значна і тривала втрата працездатності. Частина літніх людей за 

станом здоров’я з власної ініціативи припиняють трудову діяльність, однак під 

впливом карантинних обмежень навіть ті, котрі могли працювати, втрачають цей 

шанс, що дезорганізує як психологічно, так і фінансово і знову ж таки актуалізує 

проблему самотності, оскільки обмежує спілкування навіть з колегами;  

 неможливість протистояти проявам насильства (як словесного, 

психологічного, так і фізичного, фінансового), справлятися із занедбаністю та 

зневагою до своїх потреб з огляду на зниження функціональних здібностей [8]. 

Загалом, як свідчать соціологічні дослідження, тривале перебування в одному 

просторі з людьми, з якими і так були стосунки напруженими, в умовах соціальної 

ізоляції робить ситуацію вибуховою. Безпомічність літньої людини перетворює її у 

потенційну жертву, на яку вихлюпується вся агресія, накопичена в родині. Також в 

окремих випадках карантинні обмеження стають «законною підставою» не 

відвідувати літнього родича чи обмежити з ним спілкування через страх 

інфікування. Психологічне насильство частіше стало проявлятися і в соціумі, 
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зокрема у вигляді ейджизму. Як зауважує В.В. Безруков, директор Інституту 

геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, «досить часто можна почути 

звинувачення, що в усьому винні старі люди. Це через них ввели жорсткий 

карантин, бо вони у групі ризику, хворіють і всіх заражають» [4]. Такі упереджені 

уявлення шкодять позитивному сприйняттю себе літніми людьми. 

Найбільш яскраво у літньому віці саме емоційна сфера відображає весь їхній 

стан, їхні переживання, почуття, страхи. Як вказує І.Г. Малкіна-Пих, для періоду 

пізньої дорослості характерні специфічні зміни в емоційній сфері людини: по-перше, 

враження теперішнього не такі уже яскраві, а тому є прагнення жити спогадами; 

по-друге, відбувається неконтрольоване посилення афективних реакцій, 

схильність до безпричинного смутку, сльозливості; по-третє, прагнучи захистити 

себе від надмірних стресів, старші люди часто є або надмірно стурбованими навіть 

елементарними речами, або ж, навпаки, проявляють певну байдужість до реальних 

фактів, сприймаючи їх досить поверхово [3, с.58-60].  В умовах пандемії це може 

проявлятися теж у кількох варіантах: старша людина гіперстривожена і прагне 

максимального дотримання гігієнічних вимог або ж, навпаки, ставиться до них 

абсолютно байдуже; переживаючи за здоров’я близьких вона може збільшити 

кількість телефонних дзвінків (часто навіть набридаючи) та очікувати, що і родичі 

та близькі будуть теж телефонувати частіше (не отримуючи цього, переживає 

образу та почуття знехтуваності). Фізичне дистанціювання посилює стрес, стан 

неспокою чи нервозності. Тому важливо, щоб старші люди були поінформовані про 

те, що відбувається в країні, в межах їхніх можливостей доцільно повідомляти 

прості факти про те, що яка ситуація карантинними обмеженнями, та зрозумілу 

інформацію про зниження ризику інфікування словами, які зможуть зрозуміти 

старші люди з/без когнітивних порушень [2, с.8]. 

Зростає актуальність і проблем, пов’язаних з психічними порушеннями. Як 

свідчать висновки фахівців, «чим старша людина, то тим більше ураженим буде її 

мозок внаслідок цукрового діабету, атеросклерозу, гіпертензії та дії вірусу – тому 

психічні ускладнення будуть вже наслідком біологічних причин» [1]. Поєднання 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
58 

фізіологічних передумов з впливом пандемії викликає гостру реакцію на стрес, яка 

може супроводжуватися тривожністю, панічними атаками, посиленням депресії, а 

також зростає ризик виникнення гострого інфекційного психозу, який частіше 

вражає саме літніх людей; особи з деменцією можуть переживати занепокоєння, 

злість, стрес, дратівливість, замкненість, надмірну підозрілість у період погіршення 

епідеміологічної ситуації з COVID-19 або впровадження карантинних обмежень [2]. 

Внаслідок фізичних розладів або хірургічних втручань, які могли бути ще до 

оголошення карантину, старша людина може страждати від порушень сну та 

поведінки, погіршення когнітивних функцій або стану сплутаності свідомості [11].  

І.М. Ушакова, вивчаючи проблеми самотності у цьому віці, констатує, що 

вони можуть бути зумовлені ізоляцією, тобто реальною відсутністю зацікавленості 

в літніх родичах, а можуть бути викликані саме неадекватними (здебільшого 

перебільшеними) очікуваннями щодо стосунків з близькими [5]. Справді, людей, 

які не мають певних хобі, буде охоплювати нудьга, вони будуть прагнути, щоб 

ними цікавилися і займалися, також деякі літні особи, котрі залишили роботу, іноді 

через родичів хочуть здійснювати над ким-небудь контроль (який отримували на 

роботі). Це не означає, що родина має повністю перебудувати свій ритм життя, щоб 

присвячувати час літньому родичу. Поряд із цим є низка тривожних ознак, на які 

повинні звернути свою увагу близькі чи соціальні працівники, котрі опікують 

літню людину. Серед них: помітні зміни настрою, рівня енергії або апетиту, 

труднощі із засипанням або ж надмірна сонливість, відчуття неспокою, яке людина 

відчуває «на межі», посилення гніву, дратівливості або агресивності; постійні 

головні болі, проблеми з травленням; думки про самогубство; нав'язливе мислення 

або компульсивна поведінка; думки чи поведінка, що заважають роботі, сім’ї чи 

суспільному життю [9]. Усі ці прояви, як ми уже зауважували вище, лише 

посилюються в умовах пандемії. Однак табу навколо цих станів (як-от, «все від 

старості» і т.д.) викликає стійкі упередження щодо доцільності звертатися за 

психологічною допомогою. 
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Висновки. Зміцнення психічного здоров'я багато в чому залежить від 

стратегій забезпечення того, щоб літні люди мали необхідні ресурси для 

задоволення своїх потреб, такі як: гарантування безпеки та свободи; соціальна 

підтримка літніх людей та їхніх опікунів; програми запобігання та боротьби зі 

зловживаннями літніх людей. З огляду на це робота щодо збереження 

психологічного та психічного здоров’я літніх людей під час COVID-19 повинна 

здійснюватися у двох напрямах: по-перше, це загальні заходи, зосереджені на 

побутових проблемах літніх людей та питаннях їх фізичного комфорту задля 

зниження стресу в ситуації пандемії; по-друге, це заходи, орієнтовані на емоційну 

сферу старшого покоління, допомога в опануванні емоціями, які поглинають в 

умовах неминучих обмежень, підвищення ролі комунікації, турботи та зворотного 

зв’язку, які так важливі для психологічного комфорту літньої людини. 
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COVID –19: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФОДЕМІЇ З МЕТОЮ  
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

 
Анотація. У статті розкрито особливості інфодемії як  нового терміну сучасної 

реальності, термін який легітимізовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), 
та закликає протидіяти дезінформації, нагнітанню й залякуванню, що охоплює сьогодні 
світ, серйозно ускладнюючи боротьбу з реальною проблемою зупинення та подолання 
пандемії COVID-19. 

Ключові слова: інфодемія, пандемія, COVID-19, психічне здоров’я. 

 
COVID –19: INFODEMIA PREVENTION INTO 

MAINTAINING OF THE MENTAL HEALTH 
 
Summary. The article reveals the peculiarities of infodemia as a new term of modern reality, 

a term legitimized by the World Health Organization (WHO), and calls to counteract the 
misinformation, incitement and intimidation that covers the world today, seriously complicating the 
real problem of stopping and overcoming the pandemic. 19. 

Key words: infodemia, pandemic, COVID-19, mental health. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. На даний час багато країн потерпає від 

багатьох протистоянь і проблем. Водночас,  з початком  пандемії, яка  охопила  світ   

на  початку  2020-их  років,  ми  стали  свідками  іншої  страшної хвороби, яка стала 

небезпечною для людської психіки та інтелектуальних здібностей. Ідеться про 

інфодемію. В статті ми розкриємо особливості інфодемії в умовах COVID-19. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Італійські вчені виявили, що 

майже у третини тих, хто перехворів на COVID-19 з’явився посттравматичний 

стресовий розлад, який зазвичай властивий учасникам бойових дій. Причому 

жінки, як з'ясували науковці, частіше схильні до різних постковідних ускладнень. 

Мета статті полягає у аналізі впливу медіа на свідомість споживачів 

інформації. Переконати у важливості соціальної відповідальності в умовах 

пандемії. Навчити людей похилого віку критично сприймати інформацію, завдяки 

інтерактивним вправам вміти розрізняти коректне/некоректне  висвітлення 

інформації телекомпаніями. 

Виклад основного матеріалу.   Сам термін інфодемія  зародився на початку 

2020 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я почала говорити про 

навалу фальшивих і тривожних новин про пандемію COVID-19. Щосекунди 

інтернет, соціальні медіа та служби миттєвих повідомлень поширювали на 

величезну аудиторію інформацію, яка часто-густо небезпечно марна, некоректна, 

та навіть шкідлива для фізичного і ментального здоров’я. Генеральний директор 

ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав «інфодемію» одним із найбільших викликів 

нашого часу. Вона, за його словами, спричиняє зайву паніку і плутанину, а також 

роз’єднує людей. Дослідники з Університету Східної Англії виявили, що 

дезінформація під час епідемій інфекційних захворювань може зробити ці спалахи 

серйознішими. Поняття інфодемії включає в себе всі прояви дестабілізації 

інформаційної екосистеми, які значно посилилися на початку ХХІ століття: фейкові 

новини, дезінформація, мізінформація, мова ворожнечі, пропаганда. Разом із 

експоненціальним зростанням обсягів інформації, яка виробляється і 

споживається, це стає вкрай загрозливим для основної видової ознаки Homo 

sapiens – розуму. Надмірна емоційність змісту інформаційних повідомлень та 

неймовірний тиск їхньої кількості на людську психіку значно знижують здатність 

раціонально сприймати дійсність та виносити зважені судження та адекватні 

рішення у повсякденному житті. Відтак, панічні настрої та тривожність, які 

супроводжують чоловіків і жінок по всьому світу, значно зростають у період 
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значних локальних чи глобальних криз, як-то війни, економічні рецесії, епідемії. 

Протиотрутою та порятунком у таких ситуаціях  стає  здатність  користуватися  

власним  розумом,  критичне  мислення  та  дотримання  елементарних правил 

медійної гігієни. 2020-ий рік уже називають сюрреалістичним. Разом із COVID –19 

людство охопила інфодемія – що і є наслідком тренду постправди. Насправді усі ці 

процеси є дуже складними тому дати коротку відповідь буде важко. Як бачимо, тут 

присутній популізм, індивідуалізм та монополія думки, що транслюється через 

соціальні мережі. На черзі криза інтелектуалізму та ще більша загроза популізму та 

протестних настроїв навіть у тих суспільствах, які ми вважаємо мирними. 

Небезпека постправди не в тому, що вона заперечує правду чи, що вона є фейком (а 

фейком вона НЕ є!), а в тому, що постправда намагається приватизувати правду – 

приватна думка кожної людини (виражена та миттєво тиражована силою 

соціальних мережах), претендує бути критерієм знання. Пригадаймо собі скільки 

«фейсбучних вірусологів» та вірусних експертів з’явилося з місяця лютого і кожен 

зі своїми порадами, лайфхаками та своєю «правдою» про ковід-19! Постправда є 

нагодою приватизувати правду, фрагментувати її, розділити її, а це має усі шанси 

стати неправдою. Така суб’єктивізація правди, коли емоції та індивідуальні 

емоційні стани стають критерієм знання, а навчальний процес перетворюється на 

реаліті-шоу, або просто на сторітелінг, є надзвичайно небезпечними та руйнівними 

і це тягне за собою цілий ряд труднощів. 

Долати  цю  «інфодемію»  (визначення  ВООЗ)  могло  б  допомогти  експертне  

середовище  з  галузі  науки,  але  їхніх  точок  зору  як  коментарів  та інтерв’ю в 

інформпросторі було дуже мало. На інформаційному ринку поширювалися 

здебільшого копіпасти думок закордонних науковців із зазвичай розмитими 

посиланнями на першоджерела: «на думку науковців», «науковці стверджують», 

«прогнози світових науковців». При  цьому  українське  експертно-наукове  

середовище,  яке  спеціалізується та вивчає вірусо- та епідеміологію, майже не 

представлене. На сьогодні, серед вчених експертів-медиків, маємо змогу регулярно 

ознайомлюватись із інформацією Тараса Жиравецького, Катерини Булавінової. 
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Відповідальність виступає інструментом у механізмі соціального контролю. 

Під реальною відповідальністю  слід  розуміти  відповідальність  в особистісному 

плані – реальні вчинки людини, що узгоджені з вимогами соціальних норм, а в 

соціальному плані – негативні наслідки для людини, що настають внаслідок 

неузгодженості її вчинків з вимогами соціальних норм. Потенційна 

відповідальність у соціальному плані – це наявність дієвого механізму   соціального   

контролю,   здатного   забезпечити притягнення  кожного  винного  до  

відповідного  виду  соціальної відповідальності у випадках порушення ним 

приписів соціальних норм, а в особистісному – усвідомлення людиною  можливості  

відповідальності за наслідки особистої діяльності.  

Відтак   йдеться   про два   аспекти – позитивний (моральна відповідальність   

перед  суспільством,  державою)   та негативний (відповідальність,  що  її  людина  

зазнає  у  випадку  порушення встановлених норм). Людина,   яка   уникла   

відповідальності,   вважав   Сократ, почувається набагато гірше, аніж та, котра її 

зазнала, оскільки така особа не в змозі позбутися страждань та мук совісті, котрі є 

засобом утримання душі  від  зла,  якщо  вона  є  нерозумною  та нечестивою,  

позаяк  після непокараного  зла  йде більше  за  обсягом  зло,  потім – наступне  і  

таким чином – до безкінечності. Філософ та юрист Тертуліан в «Апології»  

розмірковує  щодо  відповідальності  за  переступ  абсолютно справедливого 

природного закону (законів природи), а також порушення Божих  заповідей,  які 

вперше  були  проголошені  Адаму  та  Єві  в Раю,  а пізніше передані язичникам 

через Мойсея. 

У  залежності від  видів  соціальних  норм виділяють  такі різновиди 

соціальної    відповідальності:    моральна,  корпоративна,   політична,  релігійна, 

дисциплінарна, правова (юридична) тощо. Моральна  відповідальність настає   у   

випадку   порушення традицій,   звичаїв,   норм   культури   та   естетичних   норм.   

Вона відображається  у  суспільному  осуді  та  соціальному  відмежуванні  від 

суб'єкта, що порушує чи ухиляється від виконання норми поведінки. Політична  

відповідальність настає  при порушенні  норм, дотримання яких покладається 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
64 

суспільством на публічного політика. Корпоративна  відповідальність настає  у  

випадку  порушення корпоративних  правил,  які  прийняті  певною соціальною 

структурою та не мають правового значення. Релігійна  відповідальність заснована   

на   нормах,   що регламентують порядок відправлення релігійних культів та на вірі 

у Бога.  

Всі згадані вище види соціальної відповідальності мають пасивний характер, 

оскільки негативна реакція з боку суспільства у цих випадках не передбачає 

примусового впливу на порушника норм. Правова  відповідальність настає  у  

випадку  порушення  норм державно-організованого  права.  Вона  має  активний  

характер,  оскільки передбачає  активний  психологічний  вплив  на  порушника  аж  

до застосування примусового фізичного впливу. Таким   чином, соціальна  та  

правова  відповідальність співвідносяться як загальне та особливе. Для цих видів 

відповідальності притаманні наступні спільні риси: 1.  Як  будь-яка  соціальна,  так  

і  юридична  відповідальність  є засобом гарантування та охорони суспільних 

відносин. 

                      Табл.1.1  

Відмінні ознаки правової та соціальної відповідальності 

Юридична відповідальність Соціальна відповідальність 
Призначається компетентними 
органами держави 

Призначається недержавними 
структурами 

Передбачається правовими нормами Регламентується соціальними 
нормами 

Має примусовий характер Не є засобом примусу 
Застосовується відповідно до 
нормативного процесу 

Регламентується у довільному 
порядку 

Maє визначений вид і форму Має довільну форму 
Пов'язана з державно-владною 
діяльністю 

Пов'язана із засобами суспільного 
впливу 

Настає незалежно від розуміння 
змісту норм суб'єктами та ставлення 
до них 

Настає  у результаті порушення норм 
у залежності від розуміння їх змісту і 
ставлення до них 

Має правовий характер Існує у різних видах 
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Насправді, Італія – країна, де пандемія забрала багато життів. В час піку 

епідемії відчувалася незвична для італійців атмосфера: щодня збільшувалася сумна 

статистика захворюваних, друзі та знайомі перебували в інформаційному шоці, 

страх перед невідомим та розпач перед смертями. 

Важко сказати чому саме Італія, але, як знаємо зі статистики, Італія є однією 

країн-лідерів із найстаршим поколінням у Європі. Крім того, значного поширення 

великої кількості інфекцій в цій країні не було. Їх фахівці не були до цього готові і 

не відреагували своєчасно.  Саме італійці і були серед перших жертв ковіду. 

Розуміємо, як фізично, морально, психологічно було важко. Пуста передпасхальна 

площа святого Петра у Ватикані стала одним із символів одночасно і смутку і 

пустки, а також і надії, що людина не сама. Як віруючі люди, ми можемо і маємо 

завжди уповати на вищу Силу – Бога і Творця та вседержителя. 

Об’єктивну інформацію повинні давати медійники. 

Конфігурація  джерельної  бази  журналістикознавчих досліджень COVID-19: 

 Сегмент І: наукова, науково-популярна, довідкова література; 

 Сегмент ІІ: мас-медійні ресурси України; 

 Сегмент ІІІ: світові мас-медійні ресурси. 

Моделі сегмента І: 1) наукова, науково-популярна, довідкова література 

медико-біологічного  змісту;  2)  науково-популярна,  довідкова  література  з  

вірусології;  3)  праці  з  наукознавства,  філософії,  історії  науки;  4)  

журналістикознавство, комунікативістика, соціальні комунікації; історія 

журналістики;  становлення,  розвиток,  типологія  спеціалізованих  газетно-

журнальних  та  онлайн-медій  медико-біологічного  змісту;  теорія,  методології,  

процеси, структури, форми соціальних комунікацій та прикладних комунікаційних 

технологій.  

Моделі  сегмента  ІІ:  1)  наукові  журнали  медико-біологічного  змісту;  2)  

медіаресурси  спеціалізованого  медичного  спрямування;  3)  офіційні,  суспільно-

політичні, рекламно-інформаційні журнали для широкого кола читачів;  4)  

офіційні,  суспільно-політичні,  рекламно-інформаційні  газетні  видання 
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загальнодержавної сфери розповсюдження; 5) місцеві медіа першої хвилі пандемії 

(лютий — травень 2020 р.): Чернівецька, Тернопільська, Львівська,  Одеська,  

Миколаївська  області;  6)  місцеві  медіа  другої  хвилі  пандемії (від серпня 2020 р.): 

залежно від зони, в якій перебуває / перебувала територія на час дослідження.  

Моделі сегмента ІІІ: 1) медіа країн Європи та Америки про виникнення та 

поширення COVID-19 у Китаї; 2) мас-медійні ресурси європейських країн, що 

найбільше постраждали від пандемії першої хвилі; 3) мас-медійні ресурси  

європейських  країн,  що  найефективніше  боролися  з  пандемією;  4)  мас-медійні  

ресурси  європейських  країн  другої  хвилі  пандемії;  5)  мас-медійні ресурси США 

від початку виникнення та поширення пандемії.  

Вплив COVID –19 на психічне здоров’я. Хто ж може відчути вплив  COVID-19 не 

лише на фізичне, а і на психічне здоров’я? Як зазначає докторка медичних наук, 

психіатриня, професорка Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України Наталя Марута: «Перша — це пацієнти з психічними розладами, які в 

наслідок своїх порушень мають знижений імунітет і належать до групи ризику 

захворювання на COVID-19. Друга  група — це люди, які ніколи не хворіли на 

психічні розлади, але перенесли COVID-19. Третя група — доглядачі особи, тобто 

родичі, сусіди. Четверта група — медичні працівники. Вони мають ризик розладу 

50%. саме чинники психічної травматизації впливають на емоційний та психічний 

стан» [2; с.1] 

Опитані зазначили, що в першу чергу на їхній психічний стан впливає 

ситуація загрози з невизначеною тривалістю. З самого початку велика кількість 

медпрацівників працювали т.з.вахтовим методом (вони були в ізоляції, стан 

деривації відчували їхні родичі, через тривалу відсутність дуже близької людини, 

яка не знаходиться поряд і не задовольняє їхто пореби: фізичні, психологічні).  

Тобто ось ця невизначена тривалість є дуже вразливою щодо психічного стану. 

95% досліджуваних так вважають. 

Наступний чинник — це загроза захворіти, померти, втратити родичів. 
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Ще один чинник — карантинні обмеження. 65% наших досліджуваних 

показали, що самоізоляція погано впливає на їхній психологічний стан (емоційну 

сферу). Також на стан впливає загрозлива і суперечлива інформація в тому числі і з 

медіа. Останнє, але дуже важливе — це соціально-економічні фактори. Люди 

зазначають, що зниження фінансових можливостей і держави і родини впливають 

на психічне здоров’я. 

Постковідна апатія. Пандемія негативно впливає на психічне здоров’я. І 

такого негативного впливу зазнає третина населення. Серед усіх груп ризику 

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає чотири: Які саме порушення 

виникають у пацієнтів в умовах пандемії? Перш за все це тривожні і депресивні 

розлади. Розлади, при яких людина відчуває погіршення фізичного стану при 

відсутності об’єктивного підтвердження. Наприклад, пацієнт скаржиться на болі в 

серці, але порушення серцевої діяльності немає. Інша патологія – це різні фобії, 

тобто страхи. У таких пацієнтів відзначаються панічні розлади. І є 

посттравматичний стресовий розлад. Це постійне згадування пацієнтом 

травматичного досвіду і повернення до важких моментів хвороби. І хочу зазначити, 

що депресивні і тривожні розлади найбільш розповсюджені. Причиною цього стала 

підвищена соціальна тривога та нав'язливо-компульсивна поведінка, пов'язана з 

гермофобією - страхом мікробів. "Схоже, цей додатковий стрес став тією останньою 

краплею, після якої я вже не можу справлятися",хоча пандемія спричинила 

занепокоєння у багатьох з нас, для деяких людей,  вона стала тригером набагато 

серйозніших проблем із психічним здоров'ям. На думку психологів, такі наслідки 

пандемії триватимуть ще довго після її завершення. 

Як зазначає професор психіатрії з Університету Британської Колумбії і автор 

книги "Психологія пандемій" Стівен Тейлор, "для 10-15% людей, яким не 

пощастить, життя не повернеться до норми". Вимушені умови життя під час 

пандемії можуть спричинити негативні психологічні наслідки, як для соціуму, так і 

для окремих людей – самоізоляція та постійне напруження через карантинні 

обмеження погано впливають на психіку. Однак вчені вказують на те, що і сам вірус 
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може стати причиною психологічних та неврологічних порушень, які викликані 

ураженням нервової системи. 

Так, фахівці Оксфордського університету вивчили історії хвороб 60 тисяч 

пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 і виявили, що кожен п’ятий з них скаржився 

на тривожність, депресію або безсоння. Вчені помітили, що порушення психіки у 

пацієнтів з'являлися протягом приблизно трьох місяців після початку хвороби. 

Про цей стан захворіла розповідає : “Тобі нічого не хочеться – ти не бачиш ні 

в чому сенсу, ти не можеш нормально спати і постійно якісь нав'язливі тривожні 

думки про те, що з тобою щось не так, щось не так із кимось”, але після цього 

психологічний стан захворілої погіршився – вона була пригніченою, відчувала 

апатію і думала кинути розпочаті справи. “Але за два тижні така симптоматика 

пройшла сама собою”, – розповідає пацієнтка – Лікарка (Тетяна Анікєєва працює з 

ковідними пацієнтами) спостерігала у частини хворих погіршення працездатності, 

порушення концентрації уваги та появу апатії. Сама лікарка також перехворіла на 

COVID-19 і відчула деякі з цих симптомів на собі і пригадує: “Це була перша в моєму 

житті панічна атака. Вночі, коли ти прокидаєшся від відчуття того, що ти хочеш 

дихати, а ти не можеш”. Якщо у пацієнта є стан вразливості, пацієнт має хронічний 

стрес, втому, спадковість, сам факт захворювання, перебування в стаціонарі, 

реанімації – це важкий стрес, який може стати спалахом, що запустить вогонь 

психічного розладу.” Чи може коронавірус, який потрапив у мозок, напряму 

вразити його, а також завдати  серйозних пошкоджень нервовій системі, поки що 

невідомо… причиною розладів може бути імунна відповідь організму, тобто 

імунітет замість того, щоб боротися з вірусом, вражає центральну нервову систему 

людини. Сплеск імунної реакції на коронавірус буває аж надто бурхливим, тому 

система дає збій, починаючи вважати свої клітини ворожими, та знищує їх. Тобто, 

з'являються аутоімунні реакції – через це можуть виникати депресивні стани, 

панічні атаки. Ще одним із варіантів виникнення таких розладів, є енцефалопатія, 

викликана кисневим голодуванням. Вірус вражає легеневі тканини, мозок не 

отримує достатню кількість кисню, і через це страждає нервова система. Вірус 
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вражає легеневі тканини, мозок не отримує достатню кількість кисню, і через це 

страждає нервова система.  

За версією вчених Техаського університету охорони здоров’я, легені – не 

єдина ціль коронавірусу. Інфекція, ймовірно, може потрапляти через ніс у мозок й 

атакувати нейрони – це пояснює і втрату нюху під час хвороби. “Коли вірус 

потрапляє у мозок, він рухається майже прямо до гіпокампу, зони, яка відповідає за 

пам’ять. Вважається, що це одне з джерел когнітивних порушень, що 

спостерігаються у пацієнтів“ . 

При панічній атаці психологи рекомендують: 

  Дихати повільно та спробувати усвідомити, що це, найімовірніше, 

фізіологічні симптоми тривоги.  

“Поспостерігайте за своїм тілом – що там відбувається в ньому, подивіться на 

серцебиття, і дуже важливо не інтерпретувати це катастрофічно, що в мене, 

наприклад, колотиться серце – зараз буде інфаркт. Це ще більше підігріває панічну 

атаку. 

  Потрібно “заземлитися” – задати собі запитання про тут і тепер:  “Який зараз 

день тижня? Який на мені одяг? Якого кольору? Що я зараз роблю?” Якщо ж ви 

спілкуєтеся з людиною з депресивним станом, психолог радить не критикувати її 

за бездіяльність, адже "Людина може не мати фізичних сил на елементарні речі. 

За словами психолога, в таких випадках найкраще буде запропонувати 

подивитися кіно, помалювати або зробити ще щось, що подобається людині. 

Наслідки пандемії для психічного  здоров’я можуть тривати довше, ніж для 

фізичного. 

Ситуація  з  пандемією  COVID-19  показала  в  Україні  важливу  проблему  —  

відсутність  науково-популярної  журналістики,  а  отже,  відсутність  критичного  

мислення,  тверезих  думок,  ще  більше  скочування  у  світ  емоцій  та  нагнітання  

паніки  й  страху  в  інформаційному  просторі  або  ж  замовчування реальних 

фактів. Також інформаційне середовище розносило інформаційні напівфабрикатні 

меседжі як готові. Продемонструвала  ситуація  з  пандемією  й  неготовність  



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
70 

вітчизняних  ЗМІ до ґрунтовного опрацювання тем та висвітлення проблем з 

чітким посиланням  на  джерела  інформації.  Повідомлення  мали  переважно  

статистичний  інформативний  характер,  без  аналізу  динаміки  та  прогнозів  

розвитку ситуації. Це все породжувало Інфодемію. 

Таблиця 1.2. 

Які зв’язки між вірусом, інфекцією та інфекційною хворобою? 

Вірус-збудник Інфекційна хвороба 

Вірус тютюнової мозаїки  

 Грип 

 Вірусний гепатит 

 Вітрянка 

Папіломавірус  

ВІЛ  

 

Коронавірус — вірус родини коронавірусів, яка охоплює станом на січень 

2020 року 40 видів вірусів, лише 7 з яких заражають людину.2020 року в світі 

поширився вірус SARS-CoV-2, і виникла пандемія коронавірусної інфекції СOVID-19. 

Ґрунтуючись на знанні про зв’язок вірусу та інфекції, як пов’язані СOVID-19 та 

SARS-CoV-2? (SARS-CoV-2 спричиняє СOVID-19) 

Інтерактивна вправа 

«Українська медицина зможе витримати одночасно не більше ніж 3,5 тисяч 

хворих на COVID-19». (УНІАН) (коректно, COVID-19 — це назва інфекційної хвороби) 

«У МОЗ побоюються спалаху коронавірусу після святкування Великодня.» («ZIK») 

(некоректно, спалахів у вірусів не буває, бувають спалахи інфікування чи хвороб). 

«Індійський уряд вирішив безплатно надати Україні 30 тисяч пігулок 

гідроксихлорохіну для лікування нового типу коронавірусу». (ТСН) (некоректно, 

лікують хворобу, а не збудника). 
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Бесіда 

       Повітряний, повітряно-крапельний й повітряно-пиловий шлях — ГРВІ, грип, 

вітряна віспа, SARS-CoV-2;фекально-оральний: з їжею, предметами побуту, 

харчовими продуктами — гепатит А, енетровірус;трансмісивний: кровоссальними 

комахами — кліщовий енцефаліт;контактний: через рани, під час статевого акту, 

через предмети побуту — герпес, ВІЛ; гемоконтактний: при контакті з кров’ю — 

гепатити В і С, ВІЛ; вертикальний: від матері до дитини під час вагітності, пологів, 

вигодовування — ВІЛ, краснуха, герпес.  

Запитання 

Які з цих механізмів притаманні SARS-CoV-2? (повітряний, контактний) 

Якими  біологічними  особливостями  вірусу  зумовлені  саме  такі  

механізми?  (розмноження у клітинах епітелію дихальної системи, що спричиняє 

також кашель, під час якого краплини слини й слизу з вірусами потрапляють у 

довкілля). 

Висновок. На що варто звертати увагу. Можна говорити, що інформація 

неправдива, якщо: не авторитетне джерело розповсюдження, або взагалі його 

відсутність. Блоги чи соціальні мережі  не  можуть  вважатися  авторитетними,  

особливо  якщо  вони  не  верифіковані  (не  підтверджено їх належність офіційній 

структурі чи конкретній людині); «Новинні» сайти, які були створені зовсім 

недавно та не мають репутації таких, які дотримуються журналістських стандартів; 

Іноді можна покладатися на пости авторитетних експертів у соціальних мережах, 

але треба мати 100-відсоткову впевненість, що ви маєте справу з профілем саме цієї 

людини. (Цю верифікацію проводять журналісти, коли виробляють свої матеріали 

на основі соціальних мереж); Користуючись соціальними мережами, не забувайте 

про власну безпеку: користуйтеся  надійним  паролем  (щонайменше  від  8  

символів  із  застосуванням  регістру,  тобто великих та маленьких літер) та 

дворівневою авторизацією, яка підтверджує ваш вхід через оповіщення на 

телефон). Бережіть себе! 
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Постановка проблеми. В кожній країні, включаючи і Угорщину, є багато 

проблем в соціальному секторі, які доведеться вирішувати в найближчі 

десятиліття. Старіючі суспільства все більше страждають від проблем, що 

стосуються забезпечення стійкості систем соціального та пенсійного забезпечення, 
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поганого стану здоров’я та систем довготривалого догляду, а також зубожіння в 

старості. А епідемія коронавірусу призвела до того, що в більшості людей 

середнього та літнього віку постає питання, що на них чекає незабаром. Не кажучи 

вже про довгострокові цілі, як-от покращення якості життя пенсіонерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  У своєму дослідженні «Старіння, 

догляд за людьми похилого віку в Угорщині: ситуація і проблеми» відома угорська 

соціолог Ондрео Дьормоті пояснює, які найбільш значущі фактори швидкого 

зростання потреб у догляді через демографічні зміни (Gyarmati, 2019). Статистичні 

дані, наведені у досліджені, показують, що люди старше 65 років вже стикаються зі 

значними проблемами, які в майбутньому стануть більш серйозними. Зростає 

кількість людей похилого віку і водночас зменшується кількість молоді.  

Мета статті. Показати потреби людей літнього віку в Угорщині в період 

карантину та виявити проблеми, які виникають під час їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Ні для кого не є новим, що проблема 

демографічного старіння впливає на Угорщину так само, як і на більшість країн ЄС. 

Кожна п’ята людина, яка проживає в Угорщині (9 769 526), старше 65 років, і їх 

частка в загальному суспільстві з кожним роком зростає. Якщо у 2001 р. лише 

15,1% населення було старше 65 років, то до 2020 р. ця частка досягла 19,9% 

(Központi Statisztikai Hivatal, nd). Таким чином, до 2021 р. п’ята частина населення 

Угорщини старше 65 років (Рис.1.). 

 

Рис. 1. Зміна населення за віковими групами в Угорщині 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
74 

До 2070 р. частка людей старше 65 років, за прогнозами, досягне 29% або 

приблизно 2,7 мільйона людей. Також збільшується кількість і частка людей 

старше 80 років: у 1990 р. до цієї вікової групи належало ще 260 тис. осіб, а у 2016 р. 

– 412 тис. осіб (Központi Statisztikai Hivatal, nd). Звісно, це дає велике навантаження 

не лише на пенсійну систему – адже все менше активних працівників «підтримує» 

літніх людей, – а й на соціальну мережу та охорону здоров’я.  Адже із збільшенням 

віку, також погіршується і стан фізичного і психологічного здоров’я.  

Проте зараз епідемія COVID-19 показала, наскільки серйозною є ця проблема. 

Багато людей літнього віку живуть ізольовано, тобто не мають допомоги, компанії, 

дітей, сім’ї, і немає людей, які б за ними доглядали. Що в свою чергу збільшує 

навантаження на соціальні служби. 

Основні послуги, які надають соціальні служби в Угорщині для людей 

літнього віку це: денний догляд за одинокими людьми похилого віку в клубах та 

спеціальних закладах,  будинки для людей літнього віку, допомога соціальними 

робітниками на дому, допомога соціальними робітниками на дому за запитом, 

послуги доглядача, служба підтримки (Kovács, 2021).  

За даними Угорського центру статистики у 2019 р. в Угорщині перебувало 

55500 осіб в будинках для людей похилого віку. Тобто тільки  2,85% осіб старше 65 

років можуть скористатися цією формою соціальної допомоги. Минулого 2020 р. на 

обліку для перебування в будинках літніх людей перебувало 90542 особи,  а 

отримали послугу – 38109 осіб (Központi Statisztikai Hivatal, nd). Кількість заявок 

зростає кожного року. Період очікування, вже наразі, в середньому становить два 

роки, приблизно половина заявок припиняється протягом періоду очікування, а 

половина – через тимчасову смерть. За останні вісім років не створено нових місць 

у будинках для людей літнього віку, що фінансується з державного бюджету. 

Проблеми з доглядом тісно пов’язані з психічними захворюваннями, 

особливо зі збільшенням кількості людей похилого віку з деменцією. Серед тих, хто 

помирає від коронавірусної хвороби, є багато людей похилого віку, які хворіли на 

деменцію та хворобу Альцгеймера. За оцінками, кількість людей, які страждають на 
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психічні захворювання, в Угорщині становить приблизно 200-250 тисяч. 

Незважаючи на те, що лише 6% хворих на деменцію потрапляють до будинків для 

людей літнього віку, їх частка від загальної кількості підопічних цих будинків  

становить уже 23% (Pénzcentrum, 2021). На останніх стадіях хвороби потрібне 

цілодобове спостереження, тому вирішення ситуації як для сімей, так і для системи 

державної допомоги може стати великим тягарем та витратами.  

Коронавірусна інфекція загострює хронічні захворювання та такі 

неінфекційні захворювання, як: пухлини, хворобу Паркінсона, аутоімунні 

захворювання, серцево-судинні захворювання, інсульт, цукровий діабет, хронічну 

ниркова недостатність, остеопороз, дегенеративні захворювання, артрит або 

хворобу Альцгеймера. Із загостренням проблем зі здоров’ям все більше людей 

літнього віку потребують сторонньої допомоги.  

Картина ще більше погіршується через нерівномірний розподіл 

можливостей: у деяких регіонах 80% людей похилого віку забезпечені доглядом, а 

в інших лише кілька відсотків. Брак інформації також є значною проблемою серед 

людей літнього віку: лише третя частина людей літнього віку знає, на що вони 

мають право. 

Кількість соціальних робітників, які мають спеціальну професійну підготовку 

також неухильно скорочується. Наразі у соціальній сфері працюють 93 тисячі осіб. 

Ця кількість не в змозі забезпечити всі потреби людей літнього віку, а особливо в 

період карантину.  Кількість вакансій постійно зростає. Що ще гірше, середній вік 

соціальних робітників, які мають спеціальну професійну підготовку  становить 

близько 50 років, незабаром вони масово вийдуть на пенсію, а кількість 

випускників соціальних служб різко скоротилася з 2009 року. Імовірно, багато хто 

не обирає цю професію через низьку заробітну плату: 70-80% працівники не 

отримують брутто. Середня заробітна плата становить 296 тис. форинтів, а робота 

вимагає великої кваліфікації та навантаження (Pénzcentrum, 2021). 

В Угорщині також є такий вид допомоги літнім людям як сімейний домашній 

догляд, що здійснюється одним із членів сім’ї. Орієнтовна кількість осіб, які 
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доглядають за дорослим членом сім’ї, становить 400-600 тисяч. У разі догляду за 

літнім родичем допомога по догляду може мати дві форми: сім’я отримує сімейну 

допомогу по догляду (у разі значного порушення здоров’я), яка становить 

74403 форинтів або допомога по старості для працівників, які займаються 

довгостроковим доглядом, яка склала 62000 форинтів (дані за 2021 рік). Але цю 

допомогу отримують лише 50 000 осіб.  

Проте хочемо зазначити, що нині Угорщина витрачає 0,4% ВВП на догляд за 

людьми похилого віку. З року в рік ця сума збільшується через те, що з моменту 

вступу до ЄС неоліберальний підхід до економічної політики став визначальним. 

Крім того урядом Угорщини постійно готуються нові законодавчі акти, що мають 

полегшити ситуацію з фінансуванням соціальних служб та їх розподіл по регіонах.  

Висновки. Проаналізувавши потреби літніх людей в період карантину в 

Угорщині, можемо визначити основні проблеми: брак соціальних робітників, які 

мають спеціальну професійну підготовку, мала інформованість людей літнього віку 

про їх права і можливості, не рівномірність розподілу коштів по регіонах. Уряд 

Угорщини працює над вирішенням цих проблем за допомогою збільшення 

фінансування та оновлення законодавчої бази. 
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TOWARDS CLOSING THE GENDER PENSION GAP:  
THE IMPORTANCE OF WOMEN’S FINANCIAL LITERACY 

       

Summary. The current state of gender inequalities in pensions around the world and the 
need to introduce specific contribution of funded and private retirement savings arrangements to 
the gender pension gap are analyzed. A statistical analysis of the situation in Ukraine and the world 
with an emphasis on the gender of people of retirement age is presented. Theoretical 
generalizations on this problem are made, with an emphasis on the vulnerability of women at every 
stage of preparing financially for retirement; the existing drivers directly affecting the gender 
pension gap are structured. An overview of international recommendations and the national legal 
framework on policies to promote financial literacy of older people, in particular women is offered.                                

Keywords: gender pension gap, retirement savings arrangements, financial literacy, women. 

 
ЗБІЛЬШЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ РІЗНИЦІ: 

ВАЖЛИВІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЖІНОК 
       
Анотація. Проаналізовано поточний стан гендерної нерівності в пенсійному 

забезпеченні літніх осіб в усьому світі та необхідність запровадження конкретного внеску 
фінансових та приватних пенсійних заощаджень до гендерного пенсійного розриву. 
Представлено статистичний аналіз ситуації в Україні та світі з акцентом на стать 
людей пенсійного віку. Зроблено теоретичні узагальнення з цієї проблеми з акцентом на 
вразливості жінок на кожному етапі фінансової підготовки до пенсії; структуровані 
існуючі чинники, що безпосередньо впливають на гендерний пенсійний розрив. 
Запропоновано огляд міжнародних рекомендацій та національної правової бази щодо 
політики сприяння фінансовій грамотності літніх людей, зокрема жінок. 

Ключові слова: гендерний пенсійний розрив, пенсійні накопичення, фінансова 
грамотність, жінки. 

 

Introduction. Despite significant shifts towards gender equality over the recent 

decades, gender discrimination still exists throughout the world and affects many areas of 

life. Currently, gender issues in terms of economic and financial opportunities are 

becoming increasingly relevant at both national and international levels. One of these 

pressing concerns is gender inequality regarding equal access to economic resources in 
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old age. Assessing gender inequalities in pensions and overcoming them has recently 

become the issue of significant importance, since retired women face a greater risk of 

poverty in old age compared to men, as they make up the majority of older people due to 

their higher life expectancy and show lower levels of financial knowledge. The need to 

introduce specific contribution of funded and private retirement savings arrangements to 

the  gender pension gap and to address the financial literacy of women as a way to 

improve their financial empowerment, opportunities, and well-being has been recently 

acknowledged and increasingly discussed all over the world by representatives of 

governments, the scientific and educational communities, and international 

organizations. 

Theoretical framework and research methods. The analysis of scientific 

literature suggests that various aspects of gender inequality in access to economic 

resources in old age have always been the subject of research of the Ukrainian scholars 

such as O. Lyndyuk , O. Dutchak, O. Bevzenko, N. Bolotina, K. Mykolayets, O. Lukashova, G. 

Gerasimenko , O. Lvova, O. Matvienko, N. Hrytsiak, O. Melnykova, T. Melnyk, N. 

Onishchenko, O. Makarova,  S. Polenina, etc.  The issues of gender inequality in pension 

payments and reforming economic institutions in order to establish equal rights for 

women and men have been also studied by foreign scientists: M. Lokshin, S. Lundberg, D. 

Leonard, G. Lapidus, K. Osterberg, B. Hedman, N. .Goldman, F. Schneider, etc. The problem 

of raising the level of economic consciousness of modern society today requires a 

thorough study, since the general level of financial literacy of people, especially of female 

population, is subject to adjustment and further development. Improvement in women’s 

financial literacy and knowledge of the retirement system is needed to overcome their 

reluctance to deal with financial matters and to close the gap in financial knowledge 

relative to men. It should be noted that today there are not enough studies specifically 

devoted to the forming financial literacy of women in modern Ukrainian society, which 

makes it necessary to focus on this issue more carefully.   

To fulfill the aim of our research we will apply the following methods: analysis, 

synthesis, induction, deduction, analogy, comparative method.  
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The aim of the study.  The aim of the study is to analyze the current state of 

gender inequalities in pensions around the world and to present an overview of 

international recommendations, and the national legal framework on policies to promote 

financial literacy of older people, in particular women.  

Results. Over recent decades, the financial environment has changed, giving people 

more options to access finance and to manage and plan their financial future. At the same 

time, the financial landscape has become more complex and digital financial services have 

created new challenges and risk factors. Demographic, socio-economic and financial 

changes, such as rapid population aging and the impact of the financial, social and 

economic crisis, as well as the COVID-19 pandemic, are placing additional pressure on 

social security systems. As a result of the increased pressure on public funding, 

households are gradually expected to take on greater personal responsibility for their 

own financial well-being. This means that they need significant financial skills, especially 

taking into account the fact that ill-informed financial decision-making can have a lasting 

impact on future well-being, especially of those from vulnerable groups. Therefore, they 

need to plan - and mitigate - the impact of these risks through appropriate, forward-

looking personal finance management (OECD, 2021). 

The gender pension gap, or the fact that women tend to live on a lower income in 

retirement than men, is well-known and is usually measured by combining all sources of 

pension income, whether public, private, or funded. 

As common in the literature (Flory (2011), the gender pension gap is defined as the 

percentage difference between the average monthly gross pension of all women and the 

average monthly gross pension of all men. 

The formula is:  

 It is interpreted as follows: The larger the gender pension gap, the lower are 

monthly gross pension payments of women compared to those of men.  

The size of the gender pension gap may vary across different multinational 

household surveys, which gather standardised information on the retirement income of 

men and women in a number of countries. These surveys include the Household Finance 
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and Consumption Survey (HFCS), the Luxembourg Income Study (LIS), the Luxembourg 

Wealth Study (LWS) and the European Union Statistics on Income and Living Conditions 

(EU-SILC). 

According to the latter, in 2019, women in the EU aged over 65 received a pension 

that was on average 29% lower than that of men.  Although women received lower 

pensions in all EU Member States, the extent of the gap varies widely. The largest 

difference was observed in Luxembourg, where women aged over 65 received 44% less 

pension than men. Luxembourg was closely followed by Malta and the Netherlands (both 

40%), Cyprus (39%), Austria (37%) and Germany (36%). On the other hand, the smallest 

difference in pension income between women and men was recorded in Estonia (2%), 

followed by Denmark (7%), Hungary (10%), Slovakia (11%) and Czechia (13%). 

In Ukraine, there also exists inequality between men and women in the field of 

pension provision. On average, women receive pensions 30% less than men. Michelle 

Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, stated this during the presentation of 

an analytical note by the United Nations Organization on Social Protection in Ukraine. 

According to UN information, elderly people make up about 25% of the population of 

Ukraine. Only a third of them are men. 77% of Ukrainian pensioners have a monthly 

income below the country's legal minimum subsistence level (Launch of the UN Policy 

Paper on Social Protection: Pensions in Focus, 2021).  

No doubt, that the gender pension gap observed today is mainly is the result of 

many interconnected and complicated factors relating to society, employment, childcare, 

education, and individual bias. It is a clear signal of gender inequalities along the life cycle, 

despite the significant progress made to reduce them in pension systems over the last 

decades. Differences in labor market participation, part-time employment, wages, and 

career length translate into different pension outcomes down the road. Therefore, fixing 

the gender pension gap will necessarily require measures to address these other areas, in 

particular those relating to the labor market and its inequalities with respect to 

participation, pay, and the cost of care, as well as those dealing with financial literacy.   
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The transmission mechanism from the labor market to the pension system is direct 

with retirement savings arrangements, which depend upon putting aside part of 

individuals’ total earnings to finance their retirement. However, little is known about the 

specific contribution of funded and private retirement savings arrangements to this gap. 

Given the growing weight of retirement savings arrangements in the provision of 

retirement income around the world, understanding how they may contribute to the gap 

today and into the future is of paramount importance. Considering the increasing 

importance of these arrangements in the provision of retirement income, policy settings 

should at least ensure that their design does not increase the gap, putting women at a 

further disadvantage (OECD, 2021).   

It should be noted, that the vulnerability of women or the so-called “the female 

affliction” (OECD, 2021) is reinforced at every stage of preparing financially for 

retirement: 

• Women have less access to retirement savings arrangements. 

• Women less often participate in retirement savings arrangements. 

• Women contribute lower amounts and less frequently. 

• Women earn lower investment returns. 

• Women have lower benefit entitlements of their own. 

• Women have lower retirement income and need it to last longer.                              

The existing drivers directly affecting the gender pension gap can be structured as 

follows: biological, social (gender stereotyping, social constructs and institutional factors) 

and economic (career patterns; lower incomes etc) drivers. Now let us consider these in 

detail. 

Biological drivers. There are two biological drivers that impact the amount of 

retirement income that a women can expect to receive. First, women give birth to 

children, and take time off work around the birth of their child, during which they may 

not have income to contribute to their retirement savings plans. Second, women on 

average tend to live longer than men, and so their retirement savings must finance a 

longer period. 
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Social drivers. Gender stereotyping refers to a generalized and preconceived view 

about some of the roles, capabilities and attributes performed or possessed by men and 

women. It is obvious that it may play a role in several decisions and choices having an 

impact on the gender pension gap. Gender stereotyping and gendered expectations still 

drive educational and career choices (OECD, 2017). They can have long-lasting effects for 

women’s work and income prospects. Gender gaps persist in mathematics and numeracy 

across the OECD, and girls are more likely than boys to hold negative perceptions of their 

abilities in mathematics. This can deter women’s work prospects and their ability to make 

important financial decisions.  

In most OECD countries, women still spend more time than men carrying out 

unpaid family work and there is a close link between the gender gap in paid and unpaid 

work hours, i.e. in countries where men and women share unpaid work hours more 

equally, they also spend a closer number of hours working in the labour market (OECD, 

2017).  

Women’s role as caretaker of children and/or family members is often the source 

of the determinants of the gender pension gap that relate to the labour market. Women’s 

higher involvement in carrying out this unpaid work compared to men may lead to lower 

participation in the labour market, more breaks in their employment history, higher rates 

of part-time work, and lower salaries. This means that they are less likely to have access 

to a retirement savings arrangement, are less likely to contribute even if they do have 

access, and are likely to have lower and less frequent contributions (OECD, 2021).      

Economic drivers. Career patterns are a major factor in the gender pension gap. 

Women in the OECD have a career length just two-thirds that of men. Women also make 

up 70% of part-time workers in the OECD (OECD, 2019). Career patterns are the largest 

contributor to the gender pension gap in the United Kingdom (Jethwa, 2019). The OECD 

analysis of Germany and the United States indicates the likely influence of the caretaking 

role and career breaks on the gender pension gap, as gaps in entitlements do not emerge 

until women are in their 30s – the age when they are most likely to take a break from full-

time employment to care for children. 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
83 

Lower incomes are another leading driver of the gender pension gap. The average 

gender pay gap for full-time employees in the OECD currently stands at around 13% 

(OECD, 2020) The fact that women tend to earn less than men, increases their likelihood 

to leave full-time employment to be caretakers, and the link between pay and 

employment patterns becomes a circular problem.     

While factors linked to participation in the labour market are the main drivers of 

the gender pension gap, other secondary factors come into play and are also worth 

recognising. Lower levels of financial education and literacy may lead women to engage 

less in retirement planning as they demonstrate poor financial knowledge in the majority 

of OECD countries (OECD/INFE, 2016).  

The term “financial literacy” is defined as follows: “A combination of awareness, 

knowledge, skill, attitude and behaviour necessary to make sound financial decisions and 

ultimately achieve individual financial wellbeing.” (Atkinson and Messy, 2012). 

Financial literacy is an important factor to ensure individuals have the knowledge 

and understanding to make choices that will affect when and in which material conditions 

they may retire. Men and women may exhibit differences in their understanding of 

financial concepts and in their attitudes towards saving (Atkinson and Messy, 2012). 

The OECD - International Network for Financial Education (INFE) pilot study on 

financial education examines the impact of several socio-economic factors such as age, 

gender and income on the level of financial knowledge in 14 countries (Atkinson and 

Messy, 2012). Financial knowledge was evaluated by 8 questions covering key financial 

concepts, financial behaviors such as thinking before making a purchase, paying bills on 

time, budgeting, saving and borrowing, and attitudes towards long-term financial plans, 

as opposed to short-term.  

Results from the study show that, none of the 14 countries surveyed has women 

score higher on the combined measure of financial literacy. The 2015 OECD/INFE survey 

of financial literacy, which expands the initial pilot study to include 30 countries, shows 

that the trend is still valid as women have less financial knowledge than men in 19 of the 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
84 

participating jurisdictions, with no significant gender differences in the remaining 

countries (OECD, 2017).  

According to the results of the nationwide survey “Financial Literacy, Financial 

Inclusion and Financial Well-Being in Ukraine in 2021”, which was developed based on 

the OECD methodology, the financial literacy score of Ukraine in 2021 equals 12.3 points 

(or 58% of its maximum value – 21 points); the difference between men and women in 

the financial literacy score is statistically insignificant (12.26 and 12.23).  But the the most 

vulnareble group, that showed a low level of financial  literacy, was respondents aged 

older than 60 years old (Ukraine,2021).        

Improvement in women’s financial literacy and knowledge of the retirement 

system is needed to overcome their reluctance to deal with financial matters and to close 

the gap in financial knowledge relative to men. The Recommendation on Financial 

Literacy (2020) was adopted by the OECD Council at Ministerial Level on 29 October 

2020 on the proposal of the Committee on Financial Markets (CMF) and the Insurance 

and Private Pensions Committee (IPPC). It presents a single, comprehensive, instrument 

on financial literacy to assist governments, other public authorities, and relevant 

stakeholders in their efforts to design, implement and evaluate financial literacy policies.  

In line with the OECD Recommendation on Financial Literacy (2020) programmes 

to improve women’s financial literacy should be modified to be relevant for women. 

Several jurisdictions have developed financial education programmes that specifically 

target women to help them to understand the importance of saving and preparing for 

retirement (OECD, 2013). New Zealand has a Women in Super programme that organizes 

meetings and events to educate women on the superannuation system and their specific 

retirement needs. Singapore’s programme Financial Education for Mature Women targets 

middle aged women to help them prepare to be financially independent in older age. 

Educational efforts, especially  involving peer groups and providing financial 

advice, will also need to help women to overcome their lower levels of confidence with 

respect to financial matters (OECD/INFE, 2013).  
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A successful example of a financial education campaign is the EMPOWER 

(Embracing and Promoting Options for Women to Enhance Retirement) programme 

which was  designed to improve the participation of women to a supplementary 

occupational pension plan set up for non-school public agencies workers in Wisconsin 

(the USA). The programme developed communication materials targeted specifically at 

women and organized educational sessions for women only. The campaign consisted of 

monthly emails to all women workers in the agencies, posters in the workplace, 

invitations to webinars, and live events available. The agencies which put EMPOWER in 

place were on average those with the highest initial gender gaps, and results were 

observed before and after the campaign, for men and women, for agencies participating 

and for those not participating in EMPOWER. The campaign is estimated to have had an 

overall effect of increasing participation by 2.6%, closing the gender gap by more than 

half (Anderson and Collins, 2017).  

Another example is Laborfonds, an occupational pension fund in Italy, which 

organizes educational sessions to explain the benefits of the fund and how it works. They 

have succeeded in increasing women’s participation by targeting industries with a large 

representation of women. Other organizations focus more on the provision of advice, such 

as the women’s group Frauenzentrale Zurich in Switzerland, which has set up a popular 

pension advice session for women (Leybold-Johnson, 2017).  

Financial education programmes may aim at informing women about the 

challenges and needs linked to retirement, with a focus on gender-related specificities 

and circumstances. For example, New Zealand’s “Women in Super” network organizes 

meetings and events since 2001, for women to learn more about the superannuation 

system and their specific needs linked to retirement. It was inspired by a similar initiative 

launched in Australia in 1994.  

Other programmes are designed for particular groups of women that are 

considered as most vulnerable, such as young women, elderly women, low-income and 

marginalized women. Turkey’s capital market board for instance launched a financial 

literacy programme in 2010 targeted at unemployed, unbanked and low-income women 
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in order to increase their understanding of saving, debt and investment. In Singapore, the 

Tsao Foundation “Financial Education Programme for Mature Women” is designed for 

women between the ages of 40 and 60, and aims at helping them be financially 

independent in their older years (OECD, 2021). 

The way in which the importance of saving for retirement is communicated can 

also have a large influence on how successful the messages will be in encouraging women 

to save. One study showed that messages framed in a positive way to emphasize the 

benefits of saving for retirement were much better received by participants than negative 

messages emphasizing the risks of not saving. For those not yet saving, negative 

messaging was particularly ineffective. Interestingly, this was the case for both women 

and men, even though women used more negative language when discussing saving for 

retirement (Behave London, 2019). 

Communication on the effects of specific life events, such as parental leave or 

divorce, on retirement income may be a way to increase women’s awareness on 

retirement planning. Providing explanations on the potential effect of parental leave on 

retirement savings, and options to overcome these effects may help to address part of the 

gender gap in retirement income. Adapting communication to behavioural elements, such 

as risk aversion and confidence, and taking gender and life events into account when 

designing communication campaigns could be a solution to address the potential gender 

differences in behaviours related to pensions. This has only started to be considered by 

policy makers, pension schemes and trustees very recently (Imeson, 2019). 

Communication and education for financial matters is more effective if it is 

personalized, and if made in a timely manner corresponding to specific life events and 

“teachable moments” (OECD, 2019). Communication to encourage women to contribute 

to their retirement savings plan should therefore be tailored to their specific situation and 

period of life. 

Personalization of communication can go a long way to better capture the attention 

of the individual and help them to understand what action they could or should take given 

their situation. In one example carried out by Mercer, employees were sent short, 
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personalized videos about the impact that additional contributions could have on their 

retirement savings and income in retirement. The videos also linked the level of 

contribution and retirement income with the expected quality of life that they could 

provide in retirement. Women were particularly receptive to this type of communication, 

and were significantly more likely to watch the video to the end, as well as more likely to 

increase their pension contributions after they watched it (Read, 2017). 

The timing of the communication also matters, and can be more effective if 

provided at the relevant moment in a woman’s life, such as around the birth of a child. 

Nationwide Pension Fund in the United Kingdom provides a link on their website with 

specific information for new parents, explaining under what conditions pension 

contributions and insurance coverage will continue. It also takes advantage of this 

moment to encourage new parents to review their beneficiary information in case of 

death (Nationwide Pension Fund, 2020). The Finnish Centre for Pensions provides a 

calculator for new parents to understand the financial impact of the length of the parental 

leave that they take, showing at which point their benefit accrual will start to suffer if they 

take a longer period of leave. Verve Super, a pension fund for women in Australia, offers 

free coaching and guidance, and helps women with decisions relating to specific 

questions, such as contributions during parental leave. 

Objective assessments of risk tolerance could help women to avoid biased 

investment recommendations that are more conservative than appropriate for their 

actual risk appetite. According to the OECD Recommendation on Financial Literacy 

(OECD, 2020), women should have access to appropriate, independent and adequate 

financial advice. Financial advisors may be influenced by gender bias and reinforce 

women’s tendency towards risk aversion by advising them to invest more conservatively 

regardless of their demonstrated risk tolerance. To overcome this bias, assessments of 

risk tolerance could be automated to provide an objective view of risk appetite. 

Numerous robo-advisors already implement such assessments on their platforms to 

determine the range of investment options and vehicles that would be appropriate for the 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
88 

saver (e.g. Yomoni in France). As digital investment platforms become more prevalent, 

such assessments could be more easily implemented for retirement savings (OECD,2021). 

In Ukraine, there also exist similar projects and programs aimed at reducing the 

financial illiteracy of women. In particular, programs with the assistance of the United 

States Agency for International Development (USAID): "Expanding Entrepreneurial and 

Leadership Opportunities for Women" (2015), "Financial Sector Transformation" (2016-

2021), etc. In 2020, American digital media platform TheSkimm launched a free online 

financial literacy course for women called SkimmU. 

Financial literacy has become a long-term policy priority in many countries and 

economies and is recognized as an important complement to market conduct, prudential 

regulation, and financial inclusion. As of May 2020, more than 70 countries and 

economies worldwide were designing or implementing national strategies for financial 

literacy.  

Nevertheless, there is still a long way to go to achieve gender parity, and the 

ongoing COVID-19 crisis is threatening this progress, particularly given the pandemic’s 

adverse impact on women. Women are more likely to be employed in the most heavily 

impacted sectors, such as hospitality, tourism and retail. They are also more likely to hold 

part-time work, positions which are more vulnerable to lay-offs. Furthermore, women 

have shouldered the brunt of children’s education following school closures, as well as 

other caretaker responsibilities. These responsibilities have led many women to reduce 

their working hours or withdraw from employment, thereby reducing their ability to 

contribute to their retirement savings plans. Women’s retirement income is also more 

likely to be negatively impacted by the indirect effects of the pandemic, such as the 

potential increase in divorce rates following lockdown measures or policies that have 

allowed individuals to withdraw their retirement savings in response to the pandemic. 

It is therefore even more urgent that policy makers take measures to address the 

gender pension gap and ensure that we do not reverse the progress made. While the 

situation calls for measures beyond the pension system to help women overcome barriers 

to working and address pay gaps, attention still needs to be paid to the design of 
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retirement savings arrangements to ensure that it is not exacerbating gender inequalities 

in retirement (OECD,2021).  

Conclusion. The problem of increasing of the level of economic consciousness of 

modern society today requires careful study, since the general level of financial literacy of 

people, especially the female population, is subject to adjustment and further 

development. Improving women's financial literacy and awareness of the pension system 

is essential to overcome their reluctance to pursue financial issues and bridge the 

financial knowledge gap compared to men. It should be noted that today there is not 

enough research specifically devoted to the formation of financial literacy of women in 

modern Ukrainian society, which makes us take a more careful approach to this issue. 

Future research work will be aimed at analysis of digital literacy of mature people. 
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Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз досвіду надання соціальних 
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assistance to the elderly during a pandemic. 
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Постановка проблеми. Питання надання соціальних послуг в умовах 

пандемії коронавірусної інфекції є надзвичайно актуальним у всіх розвинених 

країнах світу. Пандемія коронавірусної хвороби (далі - COVID-19) та карантинні 

обмеження, пов’язані з нею, загострили системні проблеми як у галузі охорони 

здоров’я, так і у соціальній, освітній та трудовій політиках багатьох країн світу. 

Відповідно, напрацювання нових методик соціальної роботи з літніми людьми під 

час карантину є вкрай необхідним та актуальним, оскільки пенсіонери є найбільш 

вразливою верствою населення.  

Аналіз останніх  джерел та публікацій. Соціальна робота відіграє 

вирішальну роль під час пандемії на COVID-19 як елемента, що забезпечує потреби 

найбільш вразливих груп населення, зокрема таких, як люди похилого віку. В 
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період становлення та розвитку соціальних послуг в Україні, інтеграційних 

перевтілень, вдосконалення чинного законодавства, корисним є дослідження 

досвіду країн Європейського союзу стосовно надання соціальних послуг особам 

літнього віку.  

Проблематику надання соціальних послуг в умовах пандемії коронавірусної 

інфекції розглянули в своїх наукових роботах такі німецькі вчені, як Гендрік 

Штреек у праці «Коронавірус і дистанційна робота: що зробила держава» (2020 р.), 

П. Стабс у праці «Глобальна соціальна політика/ Міжнародні організації й майбутнє 

соціального добробуту в період карантину (2021 р.), а також Б. Дікон, М. Халс.  

Метою статті є теоретичне дослідження досвіду надання соціальних послуг 

літнім особам в умовах карантину на прикладі Австрії та Німеччини та  визначення 

особливостей, які можуть бути корисними для застосування в українському 

середовищі соціального забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, особи, старші віком 60 років – 

головна група ризику через коронавірус [1]. Крім того, люди похилого віку мають 

найбільші проблеми щодо догляду, оскільки вони мають обмежений доступ до 

соціальних послуг та є менш мобільними, ніж працездатна категорія населення. 

Зважаючи на зазначені обставини, в період карантину, в країнах ЄС 

основними видами допомог та соціальних послуг особам похилого віку є такі: 

 організація харчування і доставка продуктів додому;  

 допомога в придбанні медикаментів, товарів першої необхідності;  

 сприяння в отриманні медичної допомоги і супровід у медичні заклади;  

 допомога в підтримці умов проживання відповідно до гігієнічних вимог; 

 організація різних соціально-побутових по¬слуг (ремонт житла, 

забезпечення паливом, обробка присадиб¬них ділянок, доставка води, оплата 

комунальних послуг) [2]. 

Дані види допомог надаються людям, які потребують тривалого догляду, і є 

категорією, що постійно вимагає значної допомоги через хворобу або інвалідність. 
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У ряді країн виплачується грошова допомога літнім людям під час пандемії, 

що є малозабезпеченими, а саме в Австрії, Німеччині, Франції, Іспанії і 

Великобританії [3]. На початку пандемії на COVID-19 дві країни ЄС, такі, як Австрія і 

Німеччина, прийняли законодавство щодо забезпечення більш широкого 

відшкодування витрат на тривалий догляд осіб похилого віку.  

Доцільно розглянути досвід надання соціальних послуг особам літнього віку 

у Німеччині, оскільки кількість літніх осіб там становить понад 21 млн. [4]. Під час 

карантину літнім людям надається грошова допомога,  яка є  частковою допомогою 

для оплати додаткових витрат на щоденний догляд літніх людей і частково 

засобом, що дозволяє компенсувати витрати члену родини чи сусіду, що забезпечує 

догляд і підтримку. У Німеччині щомісячна допомога для обслуговування 

пенсіонерів є стандартною ставкою, призначеною для придбання продуктів 

харчування, одягу, предметів домашнього вжитку, засобів особистої гігієни та 

становить 432 євро на місяць для самотньої особи та 389 євро для пар [5]. 

Допомога виплачується людям, які потребують тривалого догляду, і є 

категорією, що постійно вимагає значної допомоги через інвалідність для 

здійснення нормальної людської діяльності. Необхідна допомога включає догляд за 

тілом, харчування, пересування і допомогу по дому (наприклад, покупки, готування 

їжі і прибирання).  

Cистемою соціального забезпечення у Німеччині передбачено три рівні 

виплати допомоги, що належить до рівня догляду першої необхідності, такі як: 

 потреба в допомозі один раз на день принаймні для двох видів діяльності по 

догляду за тілом, харчування чи пересування плюс кілька видів діяльності на 

тиждень для роботи по дому. Загальна кількість часу, що витрачається, як 

мінімум 1,5 години допомоги на день, включаючи принаймні 15 хвилин 

вищевказаної діяльності; 

 потреба в допомозі принаймні тричі на день у різний термін і в допомозі по 

дому. Загальна кількість часу, що витрачається на допомогу,  як мінімум 3 

години на день; 
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 потреба в допомозі постійно, включаючи нічні години, і допомога для роботи 

по дому. Загальна кількість необхідної допомоги становить як мінімум 5 

годин на день [6]. 

Огляд  досвіду надання соціальних послуг особам похилого віку в Німеччині 

показує, що новими інструментами соціального обслуговування даної категорії 

населення можна вважати: 

 облаштування центрів соціальної допомоги і підтримки, які дають 

можливість особам похилого віку відчувати турботу, поширювати власне 

коло спілкування, підвищувати самооцінку;  

 упровадження особливих ваучерів на соціальну допомогу, компенсацій і 

додаткових виплат особам, які доглядають за нужденними. Цей захід дає 

можливість не тільки підвищити якість наданих послуг, а й створити 

додаткові місця працевлаштування за рахунок соціальної сфери; 

 розробка збалансованої системи соціального страхування, яка передбачає 

допомогу, фінансовану страховими фондами з тривалого догляду, 

підтримуваних схемами медичного страхування [7]. 

Досвід догляду за літніми людьми в Австрії будується на моделі 

обслуговування їх родичами [8]. В Австрії в період карантину з’явились послуги з 

тимчасового стаціонарного догляду та часткового стаціонарного догляду за 

літніми людьми. Наприклад, у деяких будинках престарілих виділяються 

спеціальні місця, призначені для тимчасових пацієнтів.  Проте, подібний вид послуг 

є не дуже поширений. Подібний вид послуг по короткостроковому забезпеченню 

спочатку пропонували у Відні. При цьому, кількість виділених місць для надання 

подібних послуг не перевищує 100. Більш вдалою виявилася ідея догляду за 

пацієнтами в денний час, особливо за хворими, що страждають старечим 

недоумством. Подібні послуги були неоціненною підтримкою родичам, які 

доглядають за хворими. 

У Австрії розвинена соціальна система допомоги літнім і старим на дому в 

період COVID-19. Ця система включає в себе догляд та лікування [9]. Наприклад, 
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після відповідної перевірки літній людині надається допомога у прибиранні, 

приготуванні їжі, особистому догляді, покупці продуктів. Лікування на дому 

здійснюється медичними сестрами, доглядальницями, лікарями, які працюють в 

певній лікарні чи поліклініці, до якої «прикріплені» їх пацієнти. Значну частину 

потреб літніх людей у догляді та лікуванні забезпечують їхні родичі, надаючи 

допомогу на неформальній і деколи взаємній основі [6]. 

Відмінність надання послуг у європейських країнах і в Україні, полягає у 

кількості й спеціалізації тих закладів та організацій, які надають послуги.  

Разом з тим, у багатьох країнах ЄС, наприклад, у Німеччині, багато послуг не 

надаються безпосередньо державними закладами, а закуповуються відповідними 

департаментами місцевої влади, відповідальними за надання соціальних послуг, у 

недержавних чи приватних організацій. Така практика розглядається як один із 

основних напрямів скорочення витрат на надання послуг з догляду пенсіонерів, 

оскільки погодинна оплата за послуги, яку пропонують недержавні надавачі 

послуг, є набагато меншою [11]. 

Висновки. Отже, спектр соціальних послуг для людей похилого віку в період 

пандемії на COVID – 19 є досить широким у Австрії та Німеччині. Якщо зміст послуг 

у дечому схожий, то підходи до їх організації, взаємодія фахівців та різних закладів 

у процесі надання послуг, фінансування значно варіюють.  

Важливу роль в кожній країні відіграють як усталені традиції, так і та 

обставина, що в наданні послуг людям похилого віку провідна роль належить саме 

місцевій владі та громаді, які багато в чому і визначають зміст та структуру послуг, 

умови їх надання тощо. Тому для України з цього погляду, корисним є не лише 

запозичення досвіду даних країн, а й перегляд та реформування підходів до їх 

надання з тим, щоб значна частина повноважень, зокрема і тих, що стосуються 

фінансових питань, могла вирішуватися на місцевому рівні.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
СОЦІАЛЬНИХ РОБІТНИКІВ ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ 
(ПАНДЕМІЯ COVID-19) 

 

Анотація. Розкрито зміст семінару-практикуму для осіб, які професійно 
взаємодіють з літніми людьми «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження 
власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)». Програму 
семінару-практикуму розроблено у рамках проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у 
період карантину» (2020–2021) за підтримки Національного фонду досліджень України. 
Метою семінару-практикуму є формування в осіб, які надають професійні послуги людям 
літнього віку психологічної (зокрема емоційної) грамотності, а саме: знань про психологічні 
особливості осіб, які знаходяться на етапі пізній дорослості; навичок ефективній 
комунікації з літніми людьми; навичок збереження власного психологічного здоров’я за 
стресових умов (пандемія COVID-19). Представлено ключові аспекти розвитку емоційної 
грамотності соціальних робітників, важливі для надання психологічної підтримки літнім 
особам та збереження їх власного психологічного здоров’я за стресових умов. 

Ключові слова: емоційна грамотність, міжособистісна взаємодія, психологічна 
підтримка, семінар-практикум, соціальні робітники, особи літнього віку, стресова 
ситуація, пандемія COVID-19. 

 

INCREASING EMOTIONAL LITERACY OF SOCIAL WORKERS 
AS A GUARANTEE OF MAINTAINING THEIR PSYCHOLOGICAL HEALTH UNDER 

STRESS CONDITIONS (PANDEMIC COVID-19) 
 

Summary. The content of the workshop for people who professionally interact with the 
elderly "Effective communication with the elderly and maintaining their own mental health under 
stressful conditions (pandemic COVID-19)" is revealed. The program of the workshop was developed 
within the project "Psychological support of the elderly during quarantine" (2020-2021) with the 
support of the National Research Fund of Ukraine. The purpose of the workshop is the formation of 
psychological (including emotional) literacy in people who provide professional services to the 
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elderly, namely: knowledge of the psychological characteristics of people who are in late adulthood; 
skills of effective communication with the elderly; skills to maintain one's own mental health under 
stressful conditions (COVID-19 pandemic). Key aspects of the development of emotional literacy of 
social workers, important for providing psychological support to the elderly and maintaining their 
own psychological health under stress, are presented. 

Keywords: emotional literacy, interpersonal interaction, psychological support, workshop, 
social workers, elderly people, stressful situation, COVID-19 pandemic. 

 

Постановка проблеми. Під час пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) 

кожен громадянин України опинився під впливом одразу кількох стресогенних 

чинників: загроза життю й здоров’ю, необхідність фізичного дистанціювання, 

вимушене обмеження соціальних контактів тощо. Водночас в умовах 

невизначеності страх людини перед неочікуваною й потенційно небезпечною 

ситуацією для себе і родини породжує відчуття втрати контролю. Однією з 

найбільш вразливих верств населення стали особи літнього віку. Окрім загрози 

життю і здоров’ю вони опинилися сам на сам з емоційно-психологічними 

проблемами: в умовах карантину через різке скорочення соціальних контактів 

зросли почуття самотності та невизначеності, а єдиними засобом спілкування 

стали телефон та Інтернет. Для самотніх літніх людей, чиї діти й родичі далеко, 

єдиною людиною для комунікації та взаємодії є соціальний робітник. Зважаючи на 

це, постає необхідність у підвищенні емоційної грамотності соціальних робітників з 

тією метою, щоб вони були здатні розпізнати емоційні стани своїх підопічних 

літнього віку, зрозуміти причини їх виникнення та надавати їм психологічну 

підтримку в умовах карантину. Крім того підвищення емоційної грамотності є 

важливим і задля збереження психологічного здоров’я самих соціальних 

робітників, бо в умовах пандемії вони також перебувають під впливом значної 

кількості стресогенних чинників. 

Однією з ініціатив Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України став проєкт «Психологічна підтримка літніх осіб у період 

карантину» (2020–2021). Його реалізація відбувається за підтримки Національного 

фонду досліджень України. Проєкт «Психологічна підтримка літніх осіб у період 

карантину» затверджено Комісією конкурсу НФДУ «Наука для безпеки людини та 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
99 

суспільства», що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України (протокол від 07 вересня 2020 року №8). 

Мета проєкту – сприяти розвитку особистості літнього віку, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, пов’язаних з обмеженнями, зумовленими 

карантином. Це передбачає допомогу особам цього віку долати труднощі, пов’язані 

з цими обмеженнями через організацію свого щоденного життя. Сутність 

останнього полягає у залученні літньої людини в різні види діяльності, у її 

навчанні впливати на свої стосунки та переживання. 

Першим завданням проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період 

карантину» (2020–2021) є створити заходи для психологічної підтримки літніх осіб 

в умовах карантину і подолання життєвих труднощів, зумовлених вимушеною 

ізоляцією. У рамках реалізації цього завдання було опубліковано брошуру «10 

порад літнім людям у період карантину» (автори: О.Г. Коваленко, Л.Б. Лукянова, 

Е.О. Помиткін) і два буклети: «Як впоратися зі стресом людям літнього віку під час 

пандемії COVID-19?» і «Як допомогти впоратися зі стресом своїм літнім батькам, 

близьким та знайомим під час пандемії COVID-19?». Також для літніх людей та їхніх 

рідних підготовлено 10 відеороликів, які розміщено на YouTube-каналі «Вік 

обраних». Зміст цих матеріалів допомагає літнім людям знайти способи 

самодопомоги, а їхнім близьким та рідним виявити особливості взаємодії та 

з’ясувати методи психологічної підтримки літніх осіб у період карантину. Всю 

інформацію про проєкт та продукти в рамках його виконання можна знайти на 

сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram. 

Другим завданням проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період 

карантину» (2020–2021) є розробити програму семінарів-практикумів для осіб, які 

професійно взаємодіють з літніми людьми для їхнього ознайомлення з 

психологічними особливостями осіб цього віку і навчання взаємодії з ними в період 

вимушеної ізоляції; підготувати навчальний посібник для тих, хто професійно 

взаємодіє з літніми людьми з психології осіб цього віку; підготувати і провести 

цикл вебінарів і радіопередач для широкого кола осіб про психологію та підтримку 
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літніх осіб; провести онлайн науково-практичну конференцію з психологічної 

підтримки літніх осіб і підготувати її матеріали; підготувати до друку наукові 

публікації за результатами проведеного дослідження. Під час радіопередач на 

«Українському радіо» виконавці проєкту Л.Б. Лукянова, Е.О. Помиткін розкрили 

такі питання: якими є когнітивні можливості людей різного віку; що таке «ідеальна 

модель старості».  

У рамках виконання другого завдання виконавці проєкту Л.М. Дяченко, О.В. 

Іванова, Т.Г. Кравцова, Л.П. Московець, Г.П. Татаурова-Осика за підтримки 

Національного фонду досліджень України підготували й провели серію з п’яти  

вебінарів. Зміст вебінарів орієнтований на широке коло осіб, у тому числі й тих, хто 

професійно взаємодіє з літніми людьми, надає їм соціальні послуги й психологічну 

підтримку в умовах карантину. Під час пʼяти вебінарів з активним залученням 

учасників відбувалось обговорення ключових питань за такими темами: 1) як 

подолати самотність за допомогою самореалізації; 2) інформаційна безпека літніх 

людей; 3) як підтримати себе та близьку людину у важку хвилину; 4) слова та їх 

значення: що ми говоримо та як це розуміють літні люди; 5) секрети спілкування з 

людьми старшого покоління. Записи усіх вебінарів можна знайти на YouTube-

каналі «Вік обраних».  

У рамках цієї публікації сконцентруємо увагу на змісті семінарів-практикумів 

для осіб, які професійно взаємодіють з літніми людьми. Зокрема мета статті 

полягає у розкритті змісту семінарів-практикумів для соціальних робітників і 

представленні ключових аспектів розвитку їх емоційної грамотності для надання 

психологічної підтримки літнім особам та збереження власного психологічного 

здоров’я за стресових умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час розроблення змісту 

семінарів-практикумів виконавці проєкту звернулись до праць вітчизняних учених, 

які у своїх дослідженнях з’ясували психологічні особливості людей в літньому віці 

(Т. М. Дзюба, О.Г. Коваленко, І.М. Ушакова, та ін.), розкрили механізми емоційно-

вольової регуляції процесів старіння та способи психологічної допомоги людям 
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літнього віку (С.А. Поліщук, І.А. Мартинюк, М.Л. Смульсон та ін.). Для розкриття 

механізмів виникнення емоцій та налагодження міжособистісної взаємодії з 

людьми літнього віку важливим було звернення до наукового доробку таких 

зарубіжних психологів, науковців і практиків: Б.К. Уайнхолд, Дж.Б. Уайнхолд, Г. 

Крайг, К. Штайнер, П. Экман та ін.). 

Виклад основного матеріалу. Програма семінару-практикуму для осіб, які 

професійно взаємодіють з літніми людьми «Ефективна комунікація з літніми 

людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов 

(пандемія COVID-19)» розроблена у рамках проєкту «Психологічна підтримка літніх 

осіб у період карантину» (2020–2021) за підтримки Національного фонду 

досліджень України. Метою семінару-практикуму є формування в осіб, які надають 

професійні послуги людям літнього віку психологічної (зокрема емоційної) 

грамотності, а саме: знань про психологічні особливості осіб, які знаходяться на 

етапі пізній дорослості; навичок ефективній комунікації з літніми людьми; навичок 

збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-

19).  

Семінар-практикум є чотириденним. У 2021 р. його учасниками офлайн стали 

295 соціальних робітників з Вінниці, Львова, Києва й Полтави. Кожен день 

соціальні робітники послідовно опрацьовували разом із тренером конкретну тему:  

1. Емоції: якими вони є, як виникають, методи регуляції емоцій.  

2. Вікові особливості та потреби літніх осіб: якими вони є, як їх врахувати. 

3. Поведінка під час спілкування: наші ролі, причини непорозумінь. 

4. Емоційне вигорання: причини, стадії, ресурси для відновлення. 

Така послідовність тем обумовлена концепцією розвитку емоційної 

грамотності, розробленою К. Штайнером. За твердженням американського 

психотерапевта, емоційна грамотність – це навичка раціональної поведінки в 

ситуаціях, що супроводжуються сильними емоціями, в тому числі за стресових 

умов. Необхідними складовими емоційної грамотності є такі знання й навички: 1) 

знання власних почуттів та емоцій; 2) саморегуляція власних емоцій; 3) 
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розпізнання емоцій інших, розуміння причин їх виникнення, емпатія; 4) 

відповідальність за завдані «емоційні збитки»; 5) емоційна інтерактивність.  

Для підвищення емоційної грамотності важливим є навчитися 

концентрувати свою увагу на власних емоціях і почуттях (фокус на себе), на 

емоціях і почуттях співрозмовника (фокус на іншого), усвідомлювати мету й 

завдання спілкування (фокус на взаємодію). Коротко розкриємо зміст кожного з 

цих «фокусів». «Фокус на себе» передбачає розвиток вміння людини концентрувати 

свою увагу на власних емоціях і почуттях, зокрема: усвідомлювати свої тілесні 

відчуття; розпізнавати, визначати й називати емоції; розуміти причину емоції в 

конкретній ситуації; вміти продуктивно висловлювати емоцію – відчувати 

полегшення, привласнювати почуття й відповідати за них. Для ефективної 

комунікації емоційно грамотна людина має навчитися з повагою ставитись до 

емоцій і почуттів співрозмовника, тобто робити «фокус на іншого», а саме: вміти 

розпізнавати, що відчуває співрозмовник; розуміти ймовірні причини виникнення 

емоцій в іншого; вміти доречно реагувати на емоції і почуття іншої людини, щоб 

вона відчула повагу до себе; усвідомлювати як власні емоції можуть вплинути на 

іншого. Для налагодження міжособистісної взаємодії емоційно грамотна людина 

має навчитися концентруватися на цілях і завданнях спілкування – робити «фокус 

на взаємодію», для ефективності якої необхідно вміти не приймати на власний 

рахунок емоції, висловлені іншими; розглядати емоції іншого не як безумовну 

реакцію на мене, а як реакцію на певну мою поведінку; не звинувачувати людей у 

тому, що я відчуваю та не перекладати на них відповідальність за те, що мені не 

подобається в собі.  

Відповідно до концепції емоційної грамотності (за К. Штайнером) соціальні 

робітники протягом чотирьох днів семінару-практикуму навчались концентрувати 

увагу на своїх власних емоціях і почуттях (день 1), на вікових особливостях і 

потребах літніх людей (день 2), на особливостях взаємодії з літніми людьми (день 

3) та на способах збереження власного психологічного здоров’я (день 4).  
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На початку першого дня семінару-практикуму учасникам запропонували 

звернутись до власного досвіду й пригадати складні ситуації, які найчастіше 

виникають під час взаємодії з літніми людьми, а також записати питання, відповідь 

на яке вони хотіли б отримати.  

Серед складних ситуацій у взаємодії з літніми людьми соціальні робітники 

найчастіше зазначали такі: непорозуміння у спілкуванні з підопічними та їх 

родичами; непередбачувані реакції підопічних на слова соціальних робітників чи 

працівників; нерозуміння причин зміни настрою і поведінки підопічних; внутрішнє 

емоційне напруження; перевантаженість в роботі; багатозадачність. У своїх 

очікуваннях від семінару соціальні робітники зазначали прагнення знайти 

відповіді на такі питання: як впоратися зі своїми емоціями; як зберігати емоційну 

рівновагу за стресових умов («не зриватися»); чому поведінка підопічних змінилася 

під час пандемії; як поводити себе з підопічними, коли вони відчувають сильні 

емоції; як уникнути емоційного вигорання; на якій стадії емоційного вигорання я 

перебуваю? 

Перший день семінару-практикуму був присвячений розглядові теми 

«Емоції: якими вони є, як виникають, методи регуляції емоцій». Часто від учасниць 

і учасників лунало твердження щодо користі й шкоди, потрібності й непорібності 

емоцій, наприклад: «мій гнів нікому непотрібний», «радіти треба тихо», «свій страх 

не можна показувати», «не треба сумувати, варто радіти кожному дню» тощо. 

Метою інформаційних повідомлень, практичних вправ і обговорень у рамках теми 

першого дня було формування в учасників чіткого усвідомлення того, що емоції й 

почуття це психічні стани і процеси людини, які допомагають орієнтуватися у 

оточуючому середовищі, успішно адаптуватися до нього, забезпечує ефективне 

виживання. Емоції є особливою форма відображення зовнішнього світу або 

внутрішнього стану людини, пов'язана із задоволенням або незадоволенням 

фізіологічних чи соціальних потреб, а також пов'язана з досягненням чи 

недосягненням мети людини. Таким чином всі емоції людині потрібні, бо є 

джерелом інформації, наприклад: печаль – переживання втрати, розірвання 
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емоційного зв’язку; гнів – порушення особистих меж; страх – недостатність 

інформації, невпевненість у власних силах; радість – усе гаразд, відсутність 

бажання змінювати ситуацію; огида – попередження про небезпеку, токсичність; 

цікавість – прагнення дослідити нові території. 

Під час виконання однієї з вправ учасникам пропонувалось дослідити прояви 

своїх базових емоцій (печаль, гнів, страх, радість) у конкретних ситуаціях взаємодії 

з людьми літнього віку на трьох рівнях: соматичному, психологічному, 

поведінковому. Це практичне завдання стало основою для формування в них знань 

про кроки до саморегуляції емоцій:  

1. Самопізнання (Якими є мої тілесні відчуття? Які почуття та емоції я 

відчуваю? Дозволити собі відчувати і емоції!) 

2. Самоаналіз (У яких ситуаціях виникають ці почуття та емоції? Що 

спричинило їх виникнення? Про які потреби сигналізують мої емоції? Визначити 

доречність форми прояву емоції в ситуації!) 

3. Самомотивація (Чого я хочу досягти? Яку мету ставлю у взаємодії з 

людиною? Що роблю для досягнення мети? Визначити свою задоволеність 

результатом!) 

Під час роботи другого дня семінару-практикуму соціальні робітники 

з’ясовували вікові особливості літніх осіб, спираючись на власний досвід взаємодії 

з підопічними. Об’єднавшись у групи вони розподіляли напрацьований матеріал за 

такими категоріями: 1) фізичні й фізіологічні зміни; 2) когнітивні зміни; 3) 

соціальні зміни; 4) емоційні зміни. За слова учасників, звернення до власного 

досвіду взаємодії з підопічними та своїми літніми батьками дало змогу усвідомити 

причини виникнення емоцій літніх осіб у конкретній ситуації (зокрема з 

урахуванням стану здоров’я, швидкості опрацювання інформації, соціальної 

ситуації).  

На основі визначених вікових особливостей учасники з’ясовували потреби 

літніх осіб. Наведемо узагальнений перелік потреб літніх людей, складений на 

основі відповідей учасників семінарів-практикумів:  



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
105 

1) на основі фізичних і фізіологічних змін: рухова активність; прогулянки 

на свіжому повітрі; регулярні медичні огляди, консультації медиків; комфортне і 

безпечне зовнішнє середовище; якісне харчування, вітаміни й мінерали; догляд за 

зовнішністю (шкіра, нігті, волосся); доступне протезування зубів; зменшення 

фізично важкої праці. 

2) на основі когнітивних змін: тренування розумових здібностей; більше 

часу на опрацювання інформації; дозована кількість разового сприймання 

інформації; ділитися своїми знаннями й досвідом; позитивні враження; творчість і 

освіта. 

3) на основі соціальних змін: соціальні контакти, бути потрібним; 

передавати свої знання й досвід молодшим; спілкування з однолітками й 

родичами; залученість до соціально значимих проєктів; знати можливості 

Інтернету; самореалізація через творчість. 

4) на основі емоційних змін: отримання позитивних вражень; ділитися 

спогадами; бути вислуханим; отримати достовірну інформацію; інформаційна 

безпека; турбота й підтримка. 

Означені потреби літніх людей стали основою для подальшої творчої роботи. 

Учасникам було запропоновано об’єднатись в робочі групи та створити план міста, 

комфортного для людей літнього віку. За результатами виконання творчого 

групового завдання було визначено дві тенденції: 1) соціальної інтеграції – 

учасники уявляли літніх осіб як повноправних жителів міста, які мають доступ до 

медичних установ, будинків культури, будинку творчості, університету третього 

віку, спортзалу, паркової зони тощо; 2) соціальної ізоляції – будинок для літніх 

людей розташований за містом, а кімнати для проживання та всі сервісні служби 

знаходяться в одному багатоповерховому будинку. 

Аналітична робота після виконання творчого завдання передбачала 

опрацювання таких запитань: які потреби літніх осіб ви врахували; які емоції  

відчували під час створення міста; якої стратегії дотримувалися під час створення 

міста; що уже є у вашому реальному місті, що наближає його до комфортного для 
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літніх людей?; що варто зробити в місті, щоб наблизити його до комфортного; до 

кого ви б звернулися по допомогу в реалізації ідеї щодо забезпечення комфорту 

літніх людей у Вашому місті; з чого Ви почали б розмову; на чому зробили б наголос 

у своєму мовленні; яку стратегію поведінки Ви обрали б? Після аналітичної роботи 

серед учасників було виявлено чотири основні переконання: «я зобовʼязаний щось 

робити», «хтось інший зобовʼязаний це зробити», «нічого змінити неможливо, 

жодні поради тут не дієві», «я знайду того, хто буде небайдужий». Ці переконання 

стали основою для обговорення стратегій поведінки, які соціальні робітники 

обирають у спілкуванні як з підопічними, так і з колегами.  

«Поведінка під час спілкування: наші ролі, причини непорозумінь» – тема 

обговорень під час третього дня роботи семінару-практикуму. Учасники в 

супроводі тренера знайомились із такими поняттями: 1) пасивна поведінка – коли 

людина не бажає висловлювати свою позицію чи погляди, нехтує власними 

інтересами, власним «Я», не вміє відмовити, навіть коли це невигідно чи 

небезпечно, легко піддається впливу, через що може стати жертвою шахраїв, 

потрапити до небезпечної компанії; 2) агресивна поведінка – коли людина обирає 

«напад», не розібравшись у ситуації, не вислуховує поглядів інших, не формулює 

чітко власну позицію (таку манеру спілкування важко назвати етичною, 

ввічливою); 3) асертивна поведінка– це вміння домовлятися, вислухати та 

врахувати інтереси всіх сторін, вміння ввічливо відмовитися від того, що не 

підходить та рішуче від того, що може бути небезпечним (це спілкування на 

рівних). 

Соціальним робітникам було запропоновано пригадати складні ситуації 

взаємодії зі своїми літніми підопічними й поміркувати над цілями й завданнями 

спілкування, зокрема проаналізувати власну стратегією поведінки: 1) пасивна – 

коли людина нехтує своїми потребами, дозволяє іншим порушувати власні права; 

2) агремивна – коли людина ставить свої потреби вище потреб інших, провокуючи 

конфлікт; 3) асертивна – передбачає партнерство, збереження поваги у 

найскладніших ситуаціях. 
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Подальша робота зі складними ситуаціями взаємодії з людьми літнього віку 

відбувалась з використанням методу кейсів. Соціальним робітникам 

пропонувалось проаналізувати дії трьох учасників описаної ситуації та визначити 

яку роль у спілкуванні обирає кожен з них:  

1. Жертва: не бере на себе відповідальність за власні дії; завжди шукає 

рятівника; одразу відкидає поради, бо вважає, що її проблеми неможливо 

розв’язати; часто страждають на різні види залежності: алкогольну, наркотичну, 

переїдання; перекладає відповідальність із себе на свого рятівника не орієнтована 

на взаємодію. 

2. Переслідувач: прагнення домінувати над іншими, демонструвати 

владу; несвідомо переживають почуття провини, які намагаються приховати через 

переслідування інших; не бере на себе відповідальність за те, що завдає болю 

іншим, бо вважає, що люди заслуговують таке ставлення; проповіді, погрози, 

відкриті конфлікти; характерний наступний цикл: «Я просто намагаюся вам 

допомогти (Рятівник), а ви на мене напали (Жертва), тому мені доводиться 

захищатися (Агресор)». 

3. Рятівник: керується мотивом розв’язання проблеми і, здається, 

докладає великих зусилля; має прихований мотив до нерозв’язання ситуації або 

досягнення власної вигоди; рятує, щоб уникати своїх тривог і почуттів, бо жертва 

потребує його участі; грає роль через низьку самооцінку, має бажання підвищити 

власну цінність; рятівництво забирає у люди багато сил та ресурсів, що не дозволяє 

йому займатися власним життям; рятує всіх навколо, бажаючи бути «гарною 

дівчинкою», «гарним хлопчиком», отримати схвалення від інших. 

У контексті концепції емоційної грамотності (за К. Штайнером) подальші 

обговорення і практичні завдання розкривали питання відповідальність за завдані 

«емоційні збитки» та налагодження емоційної взаємодії зі співрозмовником 

(підопічним). Під час надання психологічної підтримки літнім особам у період 

карантину важливо помічати власні неконструктивні рольові стратегії та 

змінювати їх більш конструктивні, наприклад: 1) жертва (зневажений, 
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безпорадний, скаржиться на незадоволеність потреб) – автор (діяльний, 

відповідальний, розуміє свої бажання, ставить свої цілі); 2) переслідувач 

(агресивний, злий, засуджує всіх довкола, шукає винного) – співробітник (поважає 

іншого, не шукає винного, бере відповідальність, виправляє свої помилки); 3) 

рятівник (надмірно допомагає, схильний до самопожертви, потребує бути 

потрібним) – помічник (діє після прохання, вивчає свої ресурси, витрачає на 10-15 

%, не вимагає плати). 

Розуміння й розрізнення власних стратегій поведінки під час взаємодії зі 

своїми літніми підопічними є важливим під час опрацювання теми четвертого дня 

семінару-практикуму – «Емоційне вигорання: причини , стадії, ресурси для 

відновлення». Ця тема виявилася найбільш цікавою для соціальних працівників, 

які стали учасниками семінару-практикуму в рамках проєкту «Психологічна 

підтримка літніх осіб у період карантину» (2020–2021) за підтримки 

Національного фонду досліджень України. Такий інтерес учасників до цієї теми є 

закономірний, адже вигорання – це синдром, що розвивається на тлі хронічного 

стресу і веде до виснаження емоційно-енергійних і особистісних ресурсів людини. А 

в умовах пандемії працювати доводиться за стресових умов. Американські 

психологи Діана та Луї Еверстайн (Diane and Louis Everstin) виокремили 10 

стресогенних чинників, які впливають на психіку людини – учасника стресогенної 

ситуації: 1) раптовість; 2) відсутність подібного досвіду; 3) тривалість; 4) втрата 

контролю; 5) горе та утрата; 6) постійні зміни; 7) експозиція смерті; 8) Моральна 

невпевненість (коли рішення пов’язані з системою цінностей та здатні змінити 

життя, наприклад, за нестачі кисню чи апаратів штучної вентиляції легень кого 

рятувати першим, кого звинувачувати); 9) поведінка під час ситуації (під час 

стресогенної ситуації люди прагнуть мати найліпший вигляд, та вдається це не 

кожному; те, що людина вчинила чи, навпаки, не вчинила під час екстренної 

ситуації, ще тривалий час може переслідувати); 10) масштаб руйнування чи втрат. 

Під час пандемії COVID-19 значна частина з цього переліку були наявні в роботі 

соціальних робітників. 
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Під час роботи четвертого дня семінару-практикуму соціальні робітники 

познайомились з чотирма стадіями вигорання (мобілізація, стенічне 

витримування, астенічне невитримування, деформація), намагались визначити на 

якій зі стадії перебуває чи перебував кожен, розглядали причини емоційного 

вигорання, спільно визначали способи розв’язання труднощі в роботі, шукали 

особисті ресурси для відновлення.  

Висновки. Під час визначення способів профілактики емоційного вигорання 

85% учасників зазначили необхідність розвитку психологічної грамотності 

соціальних робітників, зокрема вміння концентрувати увагу на власних емоціях і 

почуттях (фокус на себе), на емоціях і почуттях співрозмовника (фокус на іншого), 

усвідомлювати мету й завдання спілкування (фокус на взаємодію). Підвищення 

емоційної грамотності соціальних робітників як навички раціональної поведінки в 

ситуаціях, що супроводжуються сильними емоціями, має важливе значення як для 

надання психологічної підтримки особам літнього віку, так і для збереження їх 

психологічного здоров’я за стресових умов. 
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Анотація. У статті автор розглядає проблеми людей похилого віку, зарубіжну 
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Summary. In the article the author considers the problems of the elderly people, foreign 

practice of support in the context of active longevity and the possibility of implementing foreign 
experience in Ukraine. 
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Постановка проблеми. Загальною світовою тенденцією є старіння 

населення земної кулі. У світі живе майже 700 мільйонів людей старше 60-ти років. 

До старшого покоління сьогодні належить кожний п’ятий житель планети (за 

класифікацією ВООЗ: 60–74-річні — люди похилого віку; 75–89 — старі; 90 років і 

більше — довгожителі). В Україні, як і в багатьох розвинених країнах, в останні 

десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку. За даними Інституту 

демографії в Україні нараховується 11 млн. людей похилого віку. 

Загальноукраїнські тенденції старіння  населення ілюструє соціально-

демографічна картина  і прогнозується збільшення у 2025 р. до 21%, а у 2030 р.– до 

33%. 

Загальні права людей похилого віку сформульовано в Міжнародній 

декларації прав людини, Європейській Конвенції про захист прав і основних свобод 
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людини, Деклараціях ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, Мадридському міжнародному плані дій 

з питань старіння [2]  та ін.  

В Україні також було прийнято законодавчі акти про захист і підтримку 

людей похилого віку.  Особливого значення для визначення прав і обов’язків 

людей похилого віку мають закони «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту» (1993), «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» (1991), Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 року (2021) та ін. Для розв’язання проблем та 

використання ресурсів протистояння (превентивних заходів) старінню населення 

урядом України розроблено Стратегію державної політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на період до 2022 року та  схвалено план заходів з 

реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного 

довголіття населення на період до 2022 року [4].  Стратегія визначає пріоритетні 

напрями протистояння демографічним змінам, передбачає комплекс заходів щодо 

підтримки громадян похилого віку, їх інтегрування в суспільний розвиток, 

підвищення якості життя, захисту прав громадян похилого віку. Дана Стратегія 

сприятиме реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством, з іншої сторони, 

Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння (яким, зокрема, 

передбачено розроблення відповідних національних планів дій). В дійсності же 

реальної геронтологічної політики у нас поки що не існує, як і не існує реальної 

культурної політики, орієнтованої на людей похилого віку. Тому, вважаємо за 

доцільне звернутися до вивчення міжнародного досвіду підтримки активного 

довголіття та провести (теоретично) паралелі з  деякими аспектами Стратегії 

державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на 

період до 2022 року, бо вона співвідноситься з метою нашого дослідження.  

Метою дослідження є вивчення та імплементація зарубіжного досвіду в 

контексті активного довголіття людей похилого віку. 
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Ураховуючи те, що «реабілітація» старості, подолання стереотипів 

сприйняття старших людей як якогось баласту є сьогодні важливим завданням для 

суспільства в цілому, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) популяризує 

ідею активного довголіття, спрямовуючи свою діяльність на формування політики 

підтримки активності людей похилого віку, розвитку геронтоосвіти як одного із 

напрямів задоволення потреб в саморозвитку та освіті, що безперечно впливає на 

загальну задоволеність життям, підвищення якості їх життя. ВООЗ визначає якість 

життя за наступними критеріями: фізичні особливості (енергійність, втома, 

фізичний дискомфорт, сон і відпочинок); психологічні (самооцінка, концентрація, 

позитивні та негативні емоції, мислення); ступінь незалежності (активність, 

працездатність, залежність від лікування); життя в суспільстві (повсякденна 

активність, соціальні зв’язки, суспільна значущість, дружні зв’язки, 

професіоналізм); навколишнє середовище (житло і побут, безпека довкілля, 

доступність інформації, екологія); духовність і особисті переконання [1].  

Зниження соціальної активності людей похилого віку пов’язано не стільки з 

віком, скільки з іншими факторами (фізичною неміччю, бідністю, душевним 

розладом, зменшенням соціальних контактів тощо). Сьогодні склалась ситуація, 

коли для багатьох людей праця втратила як суспільну значимість, так і значимість 

як засіб самоствердження та самореалізації. Як правило, з виходом на пенсію різко 

знижується рівень доходів, зменшуються фізичні та духовні сили, звужується коло 

спілкування та різних комунікацій, а вільного часу стає більше. Економічні 

проблеми позначаються на рівні культурної активності літніх людей. Несприятливі 

умови і низька якість життя в сукупності з низькими доходами змушують 

пенсіонерів турбуватися, в першу чергу, про задоволення повсякденних потреб, а 

духовні, культурні потреби відсуваються на другий план. 

Все це значною мірою впливає на якість життя, впливає на задоволення чи 

незадоволення новим віковим періодом. Проблема соціальної самотності 

обумовлена  фізичною неміччю, бідністю, душевним розладом посилює почуття 

соціальної незахищеності та знехтування. Відбувається значне звуження контактів 
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і кола спілкування, порушення стійких соціальних зв’язків; виникає проблема 

культурної відчуженості. Проте накопичений досвід, професійна майстерність 

посилюють усвідомлення власної суспільної значимості, потребу у визнанні, 

високому статусі, повазі з боку оточуючих, допомагає за певних умов зберегти віру 

в свої сили, наповнюють життя змістом і сенсом. Отже, критерій якості життя в 

суспільстві – повсякденна активність, соціальні зв’язки, суспільна значущість, 

дружні зв’язки, професіоналізм є надзвичайно важливим і у багатьох випадках – 

вирішальним. 

Підсумовуючи цей короткий огляд критеріїв якості життя за 

характеристикою ВООЗ, важливо нагадати про величезний внесок, який робить 

старше покоління  у підтримці, вихованні та навчанні дітей, участі в благодійних 

акціях, житті громади. І, хоч вони є здебільшого неформальними та родинно 

зумовленими, їх важливість є суспільно визнаною. Вирішення проблеми адаптації 

до старіння бачиться, перш за все, в активному залученні літніх людей у процеси 

спілкування, взаємодію з різними віковими та соціальними групами. Вважається, 

що соціальна взаємодія й підтримка інших, необхідні для ментального здоров’я 

людей похилого віку, мають підкріплюватися і створенням певного середовища. 

Отже, пошук засобів підтримки активної життєвої позиції людей похилого віку є 

актуальним, як з практичної , так із теоретичної точки зору.  

Тому, нас зацікавив напрям підтримки активного довголіття через розвиток 

різновікового партнерства, комунікації, де може відбуватися така взаємодія, 

особливо між старшими і молодшими поколіннями. Тема соціального різновікового 

партнерства в Україні теоретично не вивчалася та практично не впроваджувалась. 

Деякі аспекти даної теми представлені в працях С. Алєксєєва, В. Прощако, В. Цвих, В. 

Даніленко та ін.. 

Проблеми підтримки рекреаційно-розвиваючого потенціалу людей похилого 

віку є актуальними сьогодні для багатьох розвинених країн світу. Нами було 

проведено ознайомлення з досвідом підтримки людей похилого віку в зарубіжній 

практиці і з’ясовано, що до вирішення даної проблеми долучаються різні суб’єкти 
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на рівні державних органів, громадських асоціацій, соціальних служб, благодійних 

та релігійних організацій, самої людини та її рідних.  

Так І. Саган, вивчаючи міжнародний досвід організації навчання людей 

третього віку, цей віковий етап людини трактує як початок "активного старіння”, 

як вік "активної зрілості", вік різних соціальних можливостей, що покращують 

якість життя [6, c. 45-48]. Автор пише: «Ці можливості відрізняються в залежності 

від країни чи континенту і часто пропонуються організаціями причетними до 

забезпечення потреб людей літнього віку, хоча більшість з них, варто зазначити, не 

прибуткові, а державно-муніципальні» [5, c. 201]. Отже, в цьому процесі задіяна 

практично вся країна.  

Розглянемо досвід різновікового партнерства, наприклад, США. Оскільки 

населення в Америці продовжує старіти та, починаючи з 1990 р., збільшилося 

втричі, відбувається і трансформація суспільства та соціального середовища. 

Результати трансформаційних процесів впливають на життєдіяльність людей, сім’ї, 

побут, зменшують активність та підвищують особистісну інертність. В Америці 

створено ряд організацій, які займаються геронтоосвітою – вивченням факторів 

вікових змін населення, проблем старіння населення, і значну роль у цих процесах 

відіграють державні, громадські,  благодійні, комерційні та релігійні організації [3].  

Так, Управління зі справ старіння (АОА), що є підтримуючим та 

стимулюючим органом, реалізує дослідження в цій галузі, розроблює та 

впроваджує  різнобічні тренувальні програми, запроваджує комп’ютерну мережу з 

проблем віку тощо. Національний інститут проблем старіння Америки досліджує 

біомедичні, соціальні, психологічні аспекти збереження здоров’я літніх людей, 

здійснює громадське навчання. Результати досліджень запроваджуються в 

релаксаційних, рекреаційних, терапевтичних програмах.  

Структурні підрозділи Національної корпорації громадських служб, 

наприклад, через Національну корпорацію людей похилого віку, Волонтерську 

службу Америки (VISTA), Національну громадянську суспільну корпорацію (NCCC), 

Організацію освіти і служіння Америці дбає про підвищення освіти громадян, 
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суспільну безпеку, задоволення потреб у відновленні здоров’я літніх людей, 

незважаючи на вік, наймає людей для участі в роботі громадських служб. 

Реалізуються волонтерські програми для літніх людей і тих, хто вийшов на пенсію, 

програми догляду за літніми людьми, партнерства і спілкування пенсіонерів, 

адаптації і реабілітації літніх людей, демонстраційні і тренувальні програми, 

тренінги спілкування і формування нових соціальних активностей. 

Під егідою організації «Покоління разом» (Generations together) 

впроваджуються програма спілкування для зрілих людей, волонтерська програма 

«Школа для літніх міських жителів» (SCSVP), програма «Відновлення мистецьких 

ресурсів» (ARP), «Друзі сім’ї», тренувальні програми. 

Намагаючись налаштувати стосунки між молодшим і старшим поколіннями,  

організація «Об’єднання генерацій» (Generations United) реалізувала спільні 

проекти партнерського будування споруд, відкрила коледж для молоді та літніх 

людей, організувала програми взаємного наставництва дітей та молоді, піклування 

про дітей з особливими потребами, навчальні курси перепідготовки, молодіжні 

служби опікування пенсіонерами. Участь у спільних проектах беруть також 

Американська Асоціація пенсіонерів (ААRР) і Дитяча ліга загального добробуту 

Америки (CWLA). 

Програми з виробленню нового позитивного мислення і цілеспрямованості 

для людей «третього» віку, нових оцінок і взаємної поваги між молоддю і літніми 

людьми, реалізуються проектом «Перехресний вік», де літні люди молодь і діти 

допомагають одне одному: програма дитячого розвитку на ігрових майданчиках 

під керівництвом дорослих, старших 55 років, програма підтримки девіантних 

сімей і сімей з дітьми-інвалідами з боку пенсіонерів та інші. Результати 

впровадження аналізуються Центром інтеграційного навчання з метою 

удосконалення, накопичення та розповсюдження досвіду в різних американських 

громадах. 

При сприянні Центру інтеграційного навчання створено аматорський театр 

різних поколінь, гурток «Бабусині онуки» (адаптація, соціалізація дітей, виховання  
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бабусями і дідусями), програми навчання літніх мігрантів англомовними 

студентами, наставництва літніх людей над «важкими» підлітками, спортивно-

оздоровчі, рекреаційні програми для літніх людей.  

Проведений неповний аналіз можливостей підтримки активного довголіття  

через різновікове партнерство, дозволяє говорите про умови і можливості, які 

створює в Україні реалізація Стратегії державної політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на період до 2022 року. Планом реалізації 

Стратегії передбачено комплекс заходів щодо захисту прав громадян похилого віку 

і виховання в суспільстві солідарності між поколіннями та недопущення 

дискримінації. Цю ідею стратегії візьмемо за провідну в нашому дослідженні. Що ж 

пропонується цим планом? Спектр пропозицій і дій є надзвичайно широким і може 

реалізовуватися як соціальними службами, так і закладами освіти, громадськими, 

благодійними та релігійними організаціями. 

Так, формування політики навчання протягом життя (Lifelong learning, LLL) з 

метою залучення громадян похилого віку до участі в освітніх процесах, 

розширення можливостей оволодіння новими професійними та загальноосвітніми 

навичками, зокрема у сферах сучасних комунікацій, комп’ютерної та інформаційної 

грамотності сьогодні вже успішно реалізується в Університетатах третього віку. 

Різноманіття практичних дій, заходів щодо спілкування людей старшого віку 

і дітей, молоді в практиці США приваблює нашу увагу, бо саме цей контент в 

Україні майже не реалізується, хоча є нагальна потреба в цьому. 

Ознайомлюючись  з Планом дій Стратегії державної політики з питань 

здорового та активного довголіття населення, знаходимо відповіді на ці питання. 

Так, Стратегією рекомендовано у закладах освіти запровадження годин 

спілкування та позакласні заходи щонайменше один раз на квартал; проведення 

для отримувачів послуг, зокрема громадян похилого віку, тематичних лекцій, бесід, 

вечорів у навчальних закладах, установах соціального обслуговування, клубах, 

закладах охорони здоров’я, закладах/установах соціальної сфери з питання 

здорового старіння та активного довголіття; проведення фізкультурно-
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оздоровчих, спортивних заходів, акцій, спрямованих на залучення до занять 

фізичною культурою і спортом громадян похилого віку; запровадження соціальної 

реклами з питання здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови 

здорового старіння та активного довголіття. 

Планом дій передбачено також започаткування в молодіжних центрах, 

бібліотеках, спільних вечорів/зустрічей з громадянами похилого віку щодо обміну 

досвідом; організація та проведення для громадян похилого віку благодійних 

культурних програм, заходів, зокрема благодійних вистав, концертів, мистецьких 

виставок, свят, разом з різновіковою спільнотою. 

Сьогодні затребуваним старшим поколінням є напрям соціального, 

реабілітаційного туризму і Планом дій також передбачено розроблення і реалізація 

комплексних регіональних програм щодо запровадження соціального туризму для 

громадян похилого віку. 

Формуванню суспільного діалогу сприятиме, з нашої точки зору, 

запровадження соціальної програми “Програма менторства”, зорієнтованої на 

об’єднання інтересів двох груп: тих, які вже готові ділитися цінним життєвим та 

професійним досвідом і знаннями, і тих, які такий досвід і знання прагнуть 

отримати. 

Подальший розвиток даної теми вбачаємо у розробці теоретико-практичних 

засад геронтоосвіти, як інноваційного підходу до проблем людей похилого віку, 

ресурсів освіти та взаємодії всіх потенційних суб’єктів: держави, громади, 

соціальних закладів, закладів освіти та особистості. 

В умовах євроінтеграції та запровадження  засад толерантності, солідарності, 

європейських цінностей, у тому числі й у сфері підтримки людей похилого віку, 

одним із пріоритетних напрямів державної соціальної політики є пошук ресурсів, 

розробка та реалізація ефективних програм, проєктів підтримки активного 

довголіття. І як писав Поль Брегг: "Купити здоров'я не можна, його можна тільки 

заробити своїми власними постійними зусиллями. Тільки наполеглива і 

наполеглива робота над собою дозволить кожному зробити себе енергійним 
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довгожителем, насолоджуватися нескінченним здоров'ям». Отже, давайте разом 

будемо робити кроки до активного довголіття. 

 

Література 
 

1. Якість життя. https://uk.wikipedia.org/wiki/Якість_життя#:~: 
text=Якість%20життя%20включає%20все%3A%20від,%27я%2C%20політики%20та%20з
айнятості 

2. Мадридський міжнародний план дій з питань старіння. http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N02/3 97/53/PDF  

3. Мацкевіч, Ю.Р. (2019). Геронтоосвіта як чинник гуманізації ставлення до 
людей похилого віку у суспільстві. Демократизація та гуманізація вітчизняного 
суспільства: досвід україно-канадської взаємодії: зб. матеріалів конференції. Запоріжжя: 
Copy Art. C. 60-61 

4. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів 
з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 
населення на період до 2022 року» від 26 вересня 2018 р. № 688-р 

5. Сагун І. (2010). Міжнародний досвід організації навчання людей третього 
віку. Освіта дорослих: теорія, перспективи, досвід. Випуск 2. Київ. С.199-208. 

6. Сагун І. (2010). Поняття “активного старіння” в контексті проблеми освіти 
людей третього віку в європейській спільноті. Вісник Черкаського університету. Серія: 
Педагогічні науки. Вип. 183. Черкаси. С. 45-48 
 

 

  



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
120 

УДК 159.9:[616.891.7:-053.9]:614.46 

Іванова Оксана  
кандидат психологічних наук 

науковий співробітник відділу психології праці 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРАХУ ОСОБИСТОСТІ 
ЛІТНЬОГО ВІКУ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

 
Анотація. Проаналізовано психологічні особливості прояву страху особистості 

літнього віку під час карантину. Здійснено теоретичні узагальнення щодо означеної 
проблеми. Обгрунтовано необхідність створення загальнодержавної служби психологічної 
підтримки літніх людей в Україні з метою надання психологічної допомоги і профілактики 
негативних психологічних станів. Встановлено й детально розглянуто взаємозв’язок між 
віковими змінами в когнітивній, фізіологічній, емоційній та соціальній сферах життя 
літніх осіб і особливостями прояву страху. Описано загрози перебування в стані страху і 
стресу під час пандемії. Розкрито значення якісного спілкування з літніми людьми для 
вироблення у них позитивного ставлення до життя, прийняття свого віку і протидії 
страхам. 

Ключові слова: літній вік, особистість літнього віку, особливості прояву страху, 
психологічні особливості, карантин. 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MANIFESTATION OF THE FEAR OF 
ELDERLY PERSONALITY DURING THE QUARANTINE PERIOD 

 
Summary. The psychological features of the manifestation of fear of the elderly in the period 

of quarantine are analyzed. Theoretical generalizations on this problem are made. The necessity of 
creation of the national service of psychological support of elderly people in Ukraine for the purpose 
of rendering psychological help and prevention of negative psychological states is substantiated. 
The relationship between age-related changes in the cognitive, physiological, emotional and social 
spheres of life of the elderly and the peculiarities of fear is established and considered in detail. The 
threat of being in a state of fear and stress during a pandemic is described. The importance of 
quality communication with the elderly to develop in them a positive attitude to life, acceptance of 
their age and counteraction to fears is revealed. 

Key words: old age, elderly person, features of fear, psychological features, quarantine. 
 

Постановка проблеми. Посилення відчуття страху літніми особами у період 

карантину та загалом внаслідок важких соціально-економічних умов життя цієї 

категорії населення в Україні актуалізує створення загальнодержавної служби 

психологічної підтримки літніх людей. Наразі люди, які професійно взаємодіють з 
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літніми, в переважній більшості потребують підвищення рівня знань з психології 

осіб поважного віку. 

Психологічні особливості літніх людей виявляються у станах перманентної 

тривожності, схильності до панічних настроїв і переживань, підвищеній недовірі, з 

одного боку, і наївності - з іншого, схильності до роздратованості й негативного 

мислення, критиканства тощо. Ці особливості зумовлені важкими умовами життя, 

немічністю, самотністю, беззахисністю, усвідомленням наближення кінця життя. 

Тому підвищення психологічної компетентності людей, які взаємодіють з 

літніми особами, сприятиме налагодженню комунікації з ними, а отже й підвищить 

якість надання послуг літнім людям, що допоможе їм у подоланні тривожних 

станів, почуття страху, виході з вікової ситуативної депресії, прийнятті свого віку і 

налаштуванню позитивного ставлення до життя, навіть у період пандемії COVID-

19, під час карантину. Зокрема, психологічна підтримка літніх людей у зниженні 

страхів й профілактика їх виникнення позитивно вплине на стабілізацію як 

загального психо-емоційного стану, так і на стан здоров‘я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження психологічних 

особливостей прояву страху літньої особистості у період карантину в даний час 

посилюються у зв’язку із своєю актуальністю. Пандемія COVID-19 відносно 

нещодавно стала новим явищем загальносуспільного життя, тому вченим потрібен 

час для спостережень за перебігом психологічного реагування різних категорій 

населення на нові умови життя. 

Тим не менш, чимало вчених займалися дослідженням різних проблем 

поважного віку, в тому числі психологічних особливостей розвитку літніх людей, 

специфіки  спілкування з ними й надання психологічної та соціальної допомоги 

тощо. Серед них привертають увагу А. Андрущенко, Л. Анциферова, Л. Бороздіна, Г. 

Ваи зер, В. Вои тенко, Л. Єгорова, М. Єрмолаєва, О. Зінченко, А. Капська, О. Коваленко, 

Т. Козлова, О. Краснова, І. Малкіна-Пих, В. Марченко, А. Мудрик, І. Титаренко,  та ін.  
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Що стосується проблеми страху, дослідженням цього феномену займалися 

такі вчені: Л. Бурлачук,  Дж. Каплан, Б. Карвасарський, А.Кемпінскі, М. Литвак, 

Р.Немов, М. Решетніков, Б. Седок, Н. Тарабріна, Л. Чутко, Ю. Щербатих та ін. 

Мета статті полягає у розкритті психологічних особливостей прояву страху 

особистості літнього віку для забезпечення якісної психологічної підтримки літніх 

людей у період карантину 

Виклад основного матеріалу. Вивчення психологічних особливостей прояву 

страху літньої особистості набуло особливого суспільного запиту і значення у 

період карантину під час пандемії коронавірусу. В цих складних для України й 

всього світу обставинах літні люди стали найбеззахиснішою та найуразливішою 

категорією населення як фізично, так і психологічно.  

Головну небезпеку, яку несуть літнім людям перманентні стани страху і 

тривоги, становить стрес. Біологічно його негативний вплив зумовлений 

біохімічними реакціями в організмі, які призводять до зниження імунітету. Це, 

своєю чергою, підвищує і так високий рівень захворюваності на COVID – 19, а також 

призводить до загострень хронічних захворювань.  

Психоемоційна дестабілізація особистості літнього віку спричиняє втрату 

базового відчуття безпеки. Це відбувається в результаті постійного 

інформаційного впливу ЗМІ з метою висвітлення швидкості розповсюдження 

віруса, наслідків зараження, кількості померлих, економічних втрат, правил 

поведінки, обмежень, прогнозів, припущень тощо. Внаслідок цього відбувається 

психічне перевантаження, яке виявляється в фоновому стані підвищеної 

тривожності з хвилеподібними «стрибками» відчуття страху й паніки,  а також - у 

витіснених страхах, намаганнях повністю контролювати ситуацію, або ж, навпаки, у  

спробах заперечити існування вірусу, обгрунтовуючи це «теорією змови». Такий 

психологічний стан також часом призводить до неадекватної поведінки певної 

частини осіб поважного віку, яка часто виявляється у крайнощах: повній 

самоізоляції від близьких і рідних  або тотальному ігноруванні правил безпеки і 

поведінки під час пандемії.  
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Тому сьогодні надзвичайно важливою є просвіта щодо психологічних 

особливостей літніх осіб, особливо тих людей, які професійно взаємодіють з ними; 

це також стосується їхніх членів родин. Така просвіта необхідноа як  для 

забезпечення максимально сприятливих, психологічно безпечних умов життя під 

час пандемі  , так і задля особистісного розвитку та соціалізаці   людини похилого 

віку, про що наголошує О. Краснова (Краснова, 2003).  

Розкриття психологічних особливостей прояву страху особистості літнього 

віку потребує аналізу природи страху загалом і тих вікових особливостей, які 

створюють специфіку переживання страху літніми людьми, зокрема. 

Страх як базова елементарна емоція є психофізіологічною реакцією на 

небезпеку (реальну чи уявну), яка сигналізує людині про необхідність захисту і 

значною мірою забезпечує фізичне виживання і психологічне самозбереження. В 

цьому випадку страх виконує захисну функцію. Утім, коли страх набуває «статусу» 

затяжного психо-емоційного стану, в якому діапазон емоційних коливань 

варіюється від перманентної тривоги до панічного відчуття, можна говорити про 

руйнівну, дезорганізуючу, небезпечну функцію. 

Існують різні класифікації страху. В основному виділяють страхи біологічні і 

соціальні. Біологічні страхи пояснюються з точки зору небезпеки для життя (страх 

болю, самотності, страх, викликании  раптовою и  непередбаченою зміною ситуаці  ). 

Соціальні страхи стосуються ситуацій соціальної взаємодії (страх критики, страх 

бути відкинутим, страх опинитися в центрі уваги, страх здатися неповноцінним, 

страх перед людьми вищими за статусом, страх нового, страх висувати претензі  , 

страх сказати «ні» тощо) [Литвак,2012]. 

З огляду на проблему страху в літньому віці, необхідно окремо виділити 

групу екзистенціи них страхів. До цих страхів вчені Д. Леонтьєв і Ю. Щербатих 

відносять: глибиннии  страх усвідомлення своє   смертності, незворотності буття, 

страх старіння тощо (Леонтьев, 2003; Щербатих, 2011). 

До характерних особливостей, які сприяють загостренню стану страху в 

літніх людей можемо віднести: 
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1) когнітивні зміни – загальне зниження інтелектуальної активності; 

2) фізіологічні зміни – процеси старіння, немічність; 

3) соціальні зміни – звуження кола спілкування, спад соціальної активності, 

обмеженість дозвілля; 

4) емоційні зміни – емоційна відстороненість або ж, навпаки, підвищена 

емоційність. 

Притаманною для людеи  поважного віку є вікова ситуаціи на депресія. Вона 

переживається особистістю як почуття власно   непотрібності. Цеи  стан породжує 

образливість, тривожність, тривалі негативні емоціи ні реакці  . Останні, 

актуалізуючи страхи  хвороб, безпорадності, нестабільності та смерті, на думку І. 

Малкіно  -Пих, тільки додають страждань літнім людям  (Малкіна – Пих, 2005). 

Прояви страхів у людей поважного віку виявляються в підвищеній 

недовірливості, підозріливості, образливості, роздратованості, тривожності, різких 

змінах настрою, неадекватній поведінці, відстороненості, «вредності», 

меланхолійності, депресивності, підвищеній збудливості тощо. Тому надважливим 

у літньому віці постає завдання прийняття власного життєвого шляху, старості й 

вироблення позитивної «Я-концепції» і позитивного ставлення до  життя. Це 

сприятиме гармонізації психо-емоційного стану, зниженню рівня тривожності, 

виробленню оптимістичного життєвого фону, а отже й  поступовому виробленню 

здатності протидіяти страхам та іншим негативним явищам. Звичайно, в цьому 

літнім потрібна підтримка і допомога рідних, близьких або ж тих людей, які 

опікуються ними в межах їхніх професійних повноважень. Так, на думку О. 

Коваленко, саме завдяки якісному спілкуванню людина похилого віку залучається 

до соціального життя, у не   знижуються темпи старіння і покращується фізичне 

здоров’я (Коваленко, 2016).  

Висновки. Отже, психологічні особливості прояву страху особистості літнього 

віку в період карантину полягають у тому, що притаманні й природні цьому 

віковому періоду страхи посилюються у зв’язку з небезпеками, які несе пандемія 

COVID – 19. Загострююється негативний психо-емоційний стан і літня людина 
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опиняється в ситуації перманентного стресу, в якому циклічно чергуються гостра і 

хронічна стадії. В такому стані нервова та імунна системи перебувають під 

постійним тиском, що виснажує організм і психіку людини. Це підвищує ризик 

загострення хронічних хвороб і депресивних станів, а головне  - ризик зараження 

коронавірусом.  

Саме тому необхідно створити загальнодержавну безкоштовну службу 

психологічної підтримки літньої категорії населення на державному рівні. На 

особистісному рівні важливо, щоб рідні, близькі та люди, які професійно 

взаємодіють з літніми людьми, забезпечили якісний процес спілкування. Він 

передбачає розуміння психології людей літнього віку, природу виникнення в них 

страхів та інших негативних станів для надання якісної психологічної підтримки, 

заспокоєння шляхом роз’яснення тих чи інших ситуацій, які цікавлять літніх 

людей. Головною умовою забезпечення такої якості є щирий інтерес та 

неформальне, по-справжньому зацікавлене, небайдуже спілкування. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ 
ТЕОРІЇ ГЕРОТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
Анотація. У статті представлені результати дослідження психологічного 

благополуччя літньої людини як інтегрального показника геротрансцендентності 
особистості, виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України в 
процесі реалізації проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину». 
Розглянуто психологічний зміст психологічного благополуччя на підставі вихідних 
положень теорії геротрансцендентності особистості. 

Ключові слова: психологія старіння, геротрансцендентність, позитивне старіння, 
розвиток, психологічні ресурси. 

 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE ELDERLY PERSON IN THE 

CONTEXT OF THE THEORY OF HEROTRANSCENDENCE OF THE PERSONALITY 
 

Summary. The article presents the results of a study of the psychological well-being of an 
elderly person as an integral indicator of personality gerotranscendence, carried out at the Institute 
of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine in the process of implementing the project «Psychological support for the elderly during the 
quarantine period».  The psychological content of psychological well-being is considered on the 
basis of the initial provisions of the theory of personality gerotranscendence. 

Key words: psychology of aging, gerotranscendence, positive aging, development, 
psychological resources 

 

Постановка проблеми. З 2020 року Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України розпочав реалізацію проєкту 

«Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину» (2020-2021) за підтримки 

Національного фонду досліджень України (НФДУ). Одним із завдань проєктної 

діяльності став активний пошук ресурсів і компенсаторних механізмів, які могли б 

забезпечити людині гідне та активне старіння. Проте, розуміння або знання того, 
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як зробити так, щоб уникнути негативних вікових змін, ще не є знанням того, що 

необхідно здійснити для позитивних змін. У такому контексті теорія 

геротрансцендентності виступає як модель оптимально-позитивного старіння, в 

якому максимально ефективне функціонування людини є теоретично можливим. 

Крім того, ця теорія пропонує таке розуміння старіння, що дозволяє по-новому 

пояснити різні поведінкові прояви людей літнього віку, які не завжди відповідають 

логіці дорослої людини. Вихідні положення цієї теорії ґрунтуються на основних 

діалектичних законах та психологічних методологічних принципах. Проте, ступінь 

її розробленості, особливо в психологічному аспекті, залишається недостатнім, а 

опису психологічного змісту таких генералізованих показників 

геротрансцентендності особистості як, наприклад, психологічне благополуччя, все 

ще немає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія геротрансцендентності 

(Tornstam, 2011) є новим баченням періоду пізнього онтегенезу особистості. Згідно 

з таким баченням якісною особливістю цього періоду життєдіяльності людини є 

геротрансцендентність – специфічна для літнього віку система психологічних 

характеристик, що дозволяє людині максимально повно та ефективно реалізувати 

свій потенціал, забезпечуючи їй позитивне та ефективне старіння. 

Геротрансцендентность є результатом внутрішніх трансформацій, пов’язаних з 

переходом від періоду дорослості до періоду старіння, коли у людини формується 

новий світогляд, який може бути охарактеризований відповідним генералізованим 

показником – психологічним благополуччям особистості. Сучасні знання про 

психологічні особливості старіння дозволяють визначити умовами 

геротрансцендентності такі особистісні характеристики, що формуються на ранніх 

етапах онтогенезу: самоприйняття, позитивна оцінка минулого, віра в потенціал 

людини та прагнення до пізнання. 

Психологічним механізмом формування геротрансцендентності, можна 

вважати глобальну реструктуризацію самооцінки, що відбувається у 50-60 років 

(Стрижицька, 2017). При цьому чинником реструктуризації самооцінки є 
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переживання людиною вікових змін, пов’язаних із переходом від дорослості до 

старіння таких, як: помітне погіршення фізичного здоров’я, зміна професійного 

статусу та ін. Формування особистісного компонента геротрансцендентності є 

частиною нормативного розвитку. Це новоутворення періоду старіння є 

притаманним для всіх людям, здійснює внесок у психологічне благополуччя, 

сприяє позитивному функціонуванню людини в період пізньої дорослості. 

З поняттям психологічного благополуччя співвідносять широкий перелік 

споріднених, але не тотожних за своїм значенням, понять: «психічне здоров’я», 

«позитивний стиль життя», «емоційний комфорт», «якість життя», 

«самоактуалізована особистість» (Ш. Бюлер, Дж. Б’юдженталь, А. Маслоу, Я. Морено, 

К. Роджерс, Е. Еріксон, В. Франкл, К. Юнг та ін.). При цьому психологічне 

благополуччя описується через позитивні аспекти функціонування особистості і 

відображає переживання людиною таких аспектів власного буття, як: автономія, 

компетентність в стосунках з оточенням, здатність до особистого зростання, 

переживання осмислення життя і самоприйняття. Психологічне благополуччя 

пов’язане з екзистенційними переживаннями людини стосовно власного життя і 

ґрунтується на порівнянні особистістю себе, свого буття з суб’єктивними нормами, 

еталонами, ідеалами. Основна функція психологічного благополуччя полягає у 

створенні динамічної рівноваги між особистістю й навколишнім світом. 

Психологічне благополуччя може виступати і як передумова узгодженості між 

особистістю й середовищем, і як один з психологічних ефектів 

геротрансцендентності, і як результат процесу переосмислення цінностей та 

реструктуризації самооцінки людини під час вікової кризи в період пізнього 

онтогенезу, переходу від дорослості до старості. 

Геротрансцендентність включає три компоненти: генералізоване 

світосприйняття, особистісний та соціальний вимір. Кожен із компонентів 

відповідає за певні внутрішні зміни, але при цьому вони формують єдиний 

комплекс специфічних трансформацій, пов’язаних зі зміною уявлень про світ, про 

себе та взаємодію з іншими людьми. Кожен із компонентів має свій специфічний 
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зміст, при цьому разом вони утворюють єдиний симптомокомплекс. 

Генералізоване світосприйняття включає такі аспекти як зміна ставлення до часу 

життя, формування нової перспективи майбутнього, почуття зв’язку з іншими 

поколіннями, а також прийняття життя та смерті як природних складових буття. 

Особистісний вимір розглядає зміни у розумінні себе, він включає цілісне 

прийняття себе, у тому числі фізичних змін, і передбачає створення більш 

диференційованої та складної системи Я-концепції. Соціальний вимір також 

пов’язаний з прийняттям, але вже інших людей, їх незламності, а також розуміння 

власних потреб, що реалізуються у спілкуванні та рефлексії емоцій, які виникають 

у процесі взаємодії. 

Метою статті є висвітлення результатів дослідження психологічного 

благополуччя літньої людини як інтегрального показника геротрансцендентності 

особистості, виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України в процесі реалізації проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період 

карантину». 

Виклад основного матеріалу. У межах виконання завдань проєктної 

діяльності виконавцями впродовж 2020-2021 рр. було проведено дослідження 

психологічного благополуччя людей літнього віку під час переживання ними тих 

змін, що відбувалися в умовах карантину. Перебування літніх людей в таких умовах 

передбачає допомогу особам цього віку долати труднощі, пов’язані з такими 

обмеженнями шляхом організації свого щоденного життя, залучення літньої 

людини в різні види діяльності, навчання її тому, як впливати на свої стосунки та 

переживання. З цією метою у дослідженні психологічного благополуччя літніх осіб 

були використані матеріали відеоконтенту, створеного і призначеного 

виконавцями проєкту для сприяння розвитку особистості літнього віку, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, пов’язаних з обмеженнями, 

зумовленими карантином (Ivanova, Ihnatovych, Kotun & Kovalenko, 2021).  

Поняття «психологічне благополуччя» відноситься до екзистенційно-

гуманістичної психології і означає суб’єктивне самовідчуття цілісності та 
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свідомості людиною свого буття. Для визначення рівня психологічного 

благополуччя та визначення характеру співвідношення його компонентів була 

використана шкала психологічного благополуччя Ріфф (Ryff Scales of Psychological 

Well-Being, RPWB). Водночас, для виявлення рівня геротрансцендентності були 

використані опитувальники для обстеження людей літнього віку (Стрижицька, 

2017): опитувальник геротрансцендентних змін (ОГЗ), опитувальник соціальної 

включеності (ОСВ). Опитувальники розширюють можливості психологічної 

діагностики осіб старшого віку. ОГЗ дозволяє оцінити глибинні психологічні зміни 

насамперед особистісного плану. ОСВ має потенціал застосування у психології, а й у 

соціальній роботі, медицині. На сьогоднішній день він є унікальним інструментом 

для оцінки включеності людини в різні форми соціальної взаємодії та демонструє 

значні позитивні зв’язки з психологічним благополуччям та якістю життя у 

літньому та старечому віці. Також у дослідженні була застосована Лойольська 

шкала генеративності, яка дозволяє оцінити спрямованість людини на передачу 

досвіду наступним поколінням. У дослідженні взяли участь 150 осіб літнього віку з 

різних регіонів України (Біла Церква, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Київ, 

Переяслав).  

Результати дослідження показали, що досліджувані особи літнього віку по-

різному переживають період пандемії COVID-19 та умови карантинних обмежень, 

що впливає на ступінь їх психологічного благополуччя. Відповідно до такого серед 

досліджуваних було виявлено дві основні тенденції інтеграції психологічного 

благополуччя та геротрансцендентності особистості. Щодо першої з них 

досліджувані виявили диференційовані очікування щодо особливостей 

подальшого перебігу пандемії у найближчій перспективі та впливу умов карантину 

на їхню життєдіяльність. Вони переживають астенічні емоції, депресивні й стресові 

стани шляхом уникнення та соціального відволікання. Зазначене проявляється 

також у зростанні їх тривожності, знижує рівень психологічного благополуччя та 

відповідно спричиняє труднощі формування геротрансцендентного світогляду. 
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Стосовно другої тенденції – досліджувані мають більш диференційовані 

очікування відносно особливостей розгортання ситуації з пандемією, схильні 

аналізувати обставини і розробляти конкретний план дій, не схильні до тривожних 

та депресивних станів; використовують проблемно-орієнтовані способи подолання 

стресу, що визначає в цілому їх достатньо високий рівень психологічного 

благополуччя та виступає інтегральним показником геротрансцендентного 

світогляду. 

Функціонування геротрансцендентності опосередковується різноманітними 

внутрішніми та зовнішніми чиниками. До зовнішніх чинників 

геротрансцендентності відносяться вік і стать, вони опосередковують 

функціонування та розвиток особистісного виміру геротрансцендентності. До 

внутрішніх чинників відносяться емоційні, соціальні, когнітивно-поведінкові та 

часові показники. Чинниками емоційного плану виступають емоційна стійкість, 

показники емоційного тла, показник виразності симптомів депресії. Чинниками 

соціальної взаємодії є характеристики міжпоколінної взаємодії, генеративності, 

характеристики відносин у родині. Чинники когнітивно-поведінкової 

спрямованості включають стратегії подолання тяжких ситуацій. Тимчасові 

чинники спрямовано оцінку сприйняття перспективи майбутнього. Дія зазначених 

чинників специфічна. Така специфічність виражається в негативних зв’язках 

несприятливих емоційних станів (депресії та негативних емоцій) з 

геротрансцендентністю, різноманітних зв’язках чинників соціальної взаємодії з 

геротрансцендентністю. 

Висновки. Результати дослідження стали підґрунтям визначення 

психологічного благополуччя літньої людини як інтегрального показника 

геротрансцендентності особистості, результату усвідомлення та прийняття 

людиною особливостей власного психічного розвитку, своєї особистості та 

індивідуальності. Психологічне благополуччя є необхідною умовою адекватного 

виконання людиною своїх вікових, соціальних і культурних ролей і забезпечує їй 

можливість неперервного розвитку впродовж життя. Його провідними критеріями 
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є: адекватне сприйняття навколишнього середовища, усвідомлене здійснення 

вчинків, активність, працездатність, цілеспрямованість, здатність установлювати 

контакти, повноцінне сімейне життя, почуття прихильності та відповідальності 

стосовно близьких людей, здатність складати та втілювати свій життєвий план, 

орієнтація на саморозвиток, цілісність особистості. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ:  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей соціальної 
політики щодо людей похилого віку в Україні: визначено стан розвитку даного напрямку, 
акцентовано увагу на проблемних питаннях,   запропоновано перспективи подальшого 
розвитку політики щодо людей похилого віку  в Україні.  
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SOCIAL POLICY FOR THE ELDERLY IN UKRAINE:  
STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

  

Summary. The article provides a theoretical analysis of the features of social policy for the 
elderly people in Ukraine, identifies the state of development of this area, focuses on problematic 
issues, offers prospects for further development of policy for the elderly in Ukraine. 

Key words: social welfare, development, elderly people, social policy . 
 

Постановка проблеми. Тема соціального забезпечення людей літнього віку є 

актуальною у багатьох розвинених країнах світу. Через те, що ця категорія осіб в 

умовах пандемії COVID-19 є найбільш вразливою, вона потребує особливої уваги та 

захисту. Оскільки Україна – це країна, яка позиціонує себе як соціальна  держава, то 

існуючі механізми соціальної політики мають бути спрямовані на розроблення 

ефективних заходів захисту людей похилого віку, особливо в період пандемії.  

Аналіз останніх  джерел та публікацій. Наразі питанням розроблення 

заходів соціальної політики щодо соціального захисту осіб літнього віку 

присвячено багато праць зарубіжних науковців, зокрема, праці Теренса М. Ганслі, 

М.Делi, Б.Дікона, Б.Джессона, Д.Донiсона, Г.Еспінг-Андерсена, М.Кічона, П.Спікера, 

Дж.Е.Стігліца, Р.М.Тітмуса. 
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Важливу роль у формуванні теоретичних та методологічних розробок теорії 

та механiзмiв соціальної політики щодо посилення допомоги вразливим верствам 

населення мають праці вітчизняних вчених: І.Гнибіденка, В.Гошовської, А.Колота, 

Е.Лібанової, О.Макарової, В.Новікова, О.Новиковоï, О.Палій, В.Скуратівського, 

О.Яременка та ін. 

Однак, у зазначених дослідженнях не розглядаються питання щодо 

розроблення заходів соціальної політики стосовно людей похилого віку у період 

пандемії на COVID-19. Саме це і визначає практичну необхідність проведення 

даного дослідження. 

Метою статті є дослідження основних напрямів соціальної політики щодо 

осіб похилого віку в Україні та оцінка перспектив подальшого розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «соціальна політика» є широко 

розповсюдженим терміном, однак не має загальноприйнятого визначення і 

варіюється залежно від рівня розвитку конкретного державного утворення. 

Соціальна політика соціальної держави повинна виконувати такі основні функції: 

досягнення в суспільстві соціальної справедливості, ослаблення економічної 

нерівності, забезпечення кожній людині роботи чи іншого джерела існування, 

збереження миру і злагоди в суспільстві, формування сприятливого для людини 

життєвого середовища. Загалом, визначення соціальної політики залежить від 

того, які обрані цілі в державі [1]. 

Збільшення частки осіб похилого віку в Україні та зміна співвідношення 

працездатного та непрацездатного населення впливає на всі галузі соціальної 

сфери, і, здебільшого, на пенсійне забезпечення. Нині в Україні нараховується 

понад 7 млн. осіб літнього віку і Україна посідає 11 місце у світі за величиною 

частки населення віком від 65 рокiв. Тобто, за віком населення, Україна є однією з 

«найстаріших» країн світу: частка людей похилого віку в Україні становить 

приблизно 24% населення країни [2]. Згідно з прогнозами державної служби 

статистики, така тенденція розвиватиметься: у 2051 році частка осіб, старших за 60 

років становитиме майже 33%. [5] Тому, складовою соціальної політики в Україні 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
135 

має бути формування ефективних підходів до розв'язання тих проблем, які 

постають унаслідок старіння населення [2]. 

В останні роки тема старіння населення України, та, відповідно, соціальних 

проблем літніх людей достатньо чітко позначена офіційними структурами та 

науковими колами. Водночас, в Україні не сформувалась сучасна державна 

соціальна політика, яка б виражала ставлення до людей похилого віку як до 

численної соціально-демографічної групи населення, здатної активно впливати на 

соціально-економічний розвиток. До того ж, в економiчно-розвинутих країнах світу 

упродовж останніх десятиліть вживається низка заходів з адаптації суспільства до 

процесу старiння, проводиться широка дослідницька дiяльнiсть, яка і є основою 

розроблення ефективних соціально-політичних і програмних дій.  

Проте, в Україні проблеми людей похилого віку вирішуються непослідовно. 

Люди похилого віку мають право на користування всіма соціально-економічними 

та особистими правами і свободами, закріпленими Конституцією України, 

Законами України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», іншими законодавчими актами, які регулюють відносини у 

цій сфері. З метою підвищення рівня життя та надання допомоги сім`ям, які 

опинилися в складних життєвих ситуаціях, 29.07.2020 року Кабінетом Міністрів 

України була прийнята постанова № 663 «Про внесення змін до Порядку 

призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», яка 

передбачає виплату державної соціальної допомоги одиноким особам, які досягли 

80-річного віку, та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують 

постійного стороннього догляду. Такі законодавчі акти спрямовані на підтримку 

громадян похилого віку, але, на жаль, часто в реальному житті проблеми літніх 

людей залишаються поза увагою суспільства, або вирішуються за формальними 

ознаками [1]. 
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У багатьох країнах світу, люди пенсійного віку активно подорожують, 

займаються улюбленою справою, відвідують театри, читають книги, роблять речі, 

які відкладали «на потім» через брак часу. В Україні песимістична відповідь на 

питання: «Чи є життя на пенсії?», стала елементом національної філософії, в якій 

похилий вік сприймається майже як закінчення життя. Відтак, необхiдне  

розроблення нової  концепції соціальної політики в умовах старіння населення, яка 

буде заснована на принципах  розвитку людини та захисту її прав. Наразі заходи 

соціальної політики переважно зводяться до оцінки і регулювання витрат на 

соціальне забезпечення пенсіонерів і практично не беруться до уваги потенційні 

можливості цієї категорії громадян. 

  Усе більш очевидною стає необхідність подолання нетерпимого ставлення 

до людей літнього віку, виховання культури толерантності, розробки світоглядних 

установок на «інтегровану старість» і формування «суспільства для усіх вікових 

категорій». 

   В умовах пандемії на COVID-19 необхідно розроблення напрямків соціальної 

підтримки та обслуговування людей похилого віку, адже вони є найбільш 

вразливою категорією населення. 

За даними досліджень Міністерства охорони здоров’я України структури 

захворюваності на коронавірус за період з серпня 2020 року по березень 2021 року, 

у віковій групі понад 60 років спостерігається найбільш критичний перебіг 

захворювання. Зокрема, 75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій 

віковій групі. У віковій групі 65 років і старше, вірогідність повторного інфікування 

є вищою[4]. 

У зв’язку з цим, в регіонах України проводяться інформаційні кампанії на 

підтримку літніх людей в умовах пандемії COVID-19. Такі кампанії ініціюють 

громадські організації за підтримки грантових коштів та волонтерів. У межах 

соціальних ініціатив поширюються інформаційні матеріали про симптоми хвороби, 

способи захисту, телефони гарячих ліній тощо. Окрім цього, у громадах 

сформувалися волонтерські служби з доставки продуктів та речей першої 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
137 

необхідності для людей похилого віку. Громадські активісти налагоджують 

співпрацю з органами місцевої влади та благодійними фондами з метою 

підтримаки вразливих верств населення.  

Система соціальних послуг України, що була започаткована на початку 2000 

років, досі перебуває у стані становленя та реформування. Закон України «Про 

соціальні послуги», прийнятий у 2003 році,  запровадив термін «соціальні послуги». 

Поточна редакція даного закону від 2019 року, що вступила в дію 1 січня 2020 року, 

додала до цього терміну профілактичну складову, визначивши соціальні послуги 

як «дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, їх подолання або 

ж мінімізацію їхніх негативних наслідків для осіб та/або сімей, які в них 

перебувають».  Одноразову грошову допомогу у розмірі тисячі гривень було 

виплачено пенсіонерам, чиї пенсії менші за 5 тис. грн, та громадянам, які 

одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком 

замість пенсії. Для пенсіонерів, старших за 80 років, розмір пенсії яких не 

перевищує 9 205 грн, було запроваджено надбавку до пенсії у розмірі 500 грн. Крім 

цього, у травні було проведено індексацію пенсії на 11%, яка не охопила всіх 

пенсіонерів, тому для пенсіонерів із тривалим страховим стажем  було встановлено 

мінімальну пенсійну виплату на рівні 2100 грн.[3]. 

Міністерством соціальної політики України розробилено Стратегію 

Національного плану дій з питань старіння до 2022 року. Відповідно до 

Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння та Європейської 

регіональної стратегії його здійснення, а також реалізації Принципів ООН стосовно 

людей похилого віку, питання покращення якості життя громадян похилого віку та 

адаптації суспільства до старіння населення є одним із важливих напрямів 

державної соціальної політики та предметом міжнародних зобов’язань України. Ця 

Стратегія напрацьовувалася з метою вдосконалення, розвитку і реалізації політики 

адаптації економічної та соціально-демографічних сфер до умов прогресуючого 

старіння населення задля створення сприятливих умов для здорового старіння й 

активного довголіття, забезпечення адаптації суспільних інститутів до подальшого 
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демографічного старіння та розбудови суспільства рівних можливостей для людей 

будь-якого віку [5]. 

 Донині в Україні не був реалізований основний напрям соціального 

реформування – створення умов, якi б дали змогу кожному громадянину 

самостійно заробляти для підтримки необхідного рiвня життя та накопичувати 

протягом трудового життя капітал, який би пiсля виходу на пенсію забезпечив 

йому гідний дохід. Разом із тим, не завжди усвідомлюється, що старіння – це 

соцiально-обумовлений процес, який відбувається протягом усього життя, тісно 

пов'язаний зі ступенем адаптації в попередні роки – у молодому і середньому 

віці [6]. 

  Висновки. Отже, соціальна політика держави має бути спрямована на 

створення підтримки й умов для розвитку літнього населення, задоволення 

потреб, визнання соціальної значущостi лiтнiх людей. Одним із шляхів вирішення 

цієї проблеми є активна інтеграція даної категорії населення у сучасне суспільство 

задля участі у громадському житті, сприяння активної взаємодії людей похилого 

віку і молоді, руйнування бар’єрів та недопущення суспільної й інформаційної 

ізоляції. Також держава, зорієнтована на європейські цінності, має реформувати 

соціальну політику щодо людей літнього віку, щоб бути більш уважним до 

адаптації  таких людей у суспільстві. Це дозволить цій соціальній групі, як важливій 

ланці суспільства України,  успішно функціонувати та самореалізуватися у соціумі. 

Новий тип відносин, що включає взаємодію усiх секторів суспільства, може зробити 

соціальну політику в умовах старіння населення ефективною і стійкою, здатною 

інтегрувати суспільство, долати виклики, створювати життєві перспективи для 

літніх людей, протистояти дестабілізації соціуму. 
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ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ФІНСЬКИЙ ДОСВІД 

 
Анотація. У статті розкрито особливості повсякденного життя літніх людей під 

час пандемії COVID-19. Існуючі дослідження в інших країнах повідомляють про збільшення 
негативного досвіду та виникнення певних симптомів внаслідок таких обмежень, 
включаючи психосоціальний стрес. Однак мало уваги було приділено переживанням літніх 
людей, особливо осмисленням їхньої значущості під час пандемії.  

Ключові слова: літні люди, пандемія, психологічна підтримка, повсякдення життя. 
 

FEATURES OF ELDERLY PEOPLE EVERYDAY LIFE DURING  
THE COVID-19 PANDEMIC: THE FINNISH EXPERIENCE 

 
Summary. The article reveals the peculiarities of everyday life of the elderly during the 

COVID-19 pandemic. Existing studies in other countries report an increase in negative experiences 
and the onset of certain symptoms due to such restrictions, including psychosocial stress. However, 
little attention has been paid to the experiences of older people, especially their understanding of 
their significance during a pandemic. 
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Постановка проблеми. У багатьох країнах пандемія COVID-19 призвела до 

жорстких обмежень і змінила повсякденне життя людей похилого віку. У Фінляндії 

людям віком від 70 років рекомендували залишатися вдома в умовах карантину. 

Існуючі дослідження в інших країнах повідомляють про збільшення негативного 

досвіду та виникнення певних симптомів внаслідок таких обмежень, включаючи 

психосоціальний стрес. Однак мало уваги було приділено переживанням літніх 

людей, особливо осмисленням їхньої значущості під час пандемії. Фінські 

дослідники у 2020 році, провели ряд соціологічних досліджень та опитувань щодо 

того як  люди похилого віку (80+), відчували власну значущість під час пандемії, які 

фактори пов’язані з цією значущістю та які фактори сприяли осмисленню 

повсякденного життя під час пандемії. Дані були зібрані в рамках піддослідження 

COVID-19 в межах третього подальшого дослідження серцево-судинних факторів 

ризику, старіння та деменції (CAIDE85+), когортного дослідження населення 

Фінляндії, проведеного в східній частині країни. У кількісному аналізі значущість 

оцінювалася за шкалою «Досвід соціального включення». Зв’язок значущості з 

різними факторами (стать, вік, самотність, фізична ізоляція, самооцінка здоров’я, 

фізичне функціонування та когнітивні можливості) досліджували за допомогою 

тесту Chi-square. Кількісні результати свідчать про те, що більшість учасників 

відчули значущість під час пандемії. Учасники, які не практикували жодних заходів 

фізичної ізоляції, та учасники з вищою самооцінкою здоров’я відчули більшу 

значущість.  

Результати показали, що факторами, які сприяють значущості в 

повсякденному житті, були соціальні контакти, щоденні справи та діяльність, 

знайомі місця та сезонні зміни. Невелика вибірка не дає можливості для 

узагальнення результатів на всіх літніх людей у країні. Однак результати дають 

нове розуміння досвіду людей похилого віку, які відчувають значущість у 
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повсякденному житті під час глобальної пандемії. Результати можуть допомогти 

знайти способи підтримати цю значущість літніх людей у складні часи. 

Виклад основного матеріалу. Триваюча пандемія COVID-19 та пов’язані з 

нею обмеження поставили літніх людей у ситуацію, коли їхня можливість 

підтримувати нормальну повсякденну діяльність була скомпрометована. У 

Фінляндії Закон про надзвичайні повноваження (Emergency Powers Act, 2020) було 

введено в дію 16 березня 2020 року і діяло до 16 червня 2020 року. Закон включав 

такі рішення, як закриття державних установ, наприклад, бібліотек і музеїв; суворі 

обмеження масових зібрань; призупинення контактного навчання; скорочення 

негострих соціальних та медичних послуг; і заборона відвідувати заклади охорони 

здоров’я та лікарні. Уряд Фінляндії рекомендував всім літнім людям віком від 70 

років залишатися вдома та уникати будь-яких фізичних контактів. Багато з цих 

обмежень та рекомендацій діяли упродовж року. 

Фінські дослідники, окреслюють досвід людей похилого віку (80+) під час 

пандемії COVID-19 з точки зору значущості їхнього повсякденного життя. Хоча 

визначення значущості різниться в працях різних науковців, часто значущість 

розуміють як відчуття мети в житті та переживання життя як важливого 

(Baumeister, 1991; King et al., 2006; Steger, 2012). За Баумейстером (1991), 

значущість життя можна зрозуміти з точки зору чотирьох основних потреб: цілі, 

цінності, почуття ефективності та власної гідності. Якщо ці потреби не 

задовольняються, людина, швидше за все, буде відчувати менше значущості життя. 

Більше того, дослідники Баумейстер та Вохс (Baumeister and Vohs, 2002) 

припускають, що наявність кількох джерел значущості життя захищає людину від 

безглуздості, підкреслюючи багатовимірну природу значущості: людина може 

отримати ціль і самооцінку в різних сферах життя, таких як сім’я та робота. У 

літньому віці ці сфери часто звужуються через втрату соціальних відносин, ролей і 

зниження функціональних можливостей (Tiilikainen and Seppänen, 2016). 
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Спираючись на концепцію дослідника Стегера (Steger, 2012), ми розуміємо 

значущість як мережу зв’язків, розуміння та інтерпретацій, які допомагають 

зрозуміти індивідуальний досвід, спрямовують зусилля на бажане майбутнє та 

дають відчуття того, що життя варте уваги. У подальшому дослідженні науковців 

Мартела та Стегера (Martela and Steger, 2016) підкреслили важливість розуміння 

різниці між сенсом життя та більш філософським питанням про сенс життя. З 

метою поглянути на суб’єктивний досвід того, що робить життя значущим, 

Мартела та Стегер (2016) запропонували три основні аспекти: узгодженість, мету 

та важливість. Вони включають відчуття зрозумілості та розуміння свого життя, 

відчуття основних цілей і напряму життя, а також відчуття невід’ємної цінності 

життя та того, що життя варто жити. Іншими словами, для того, щоб жити 

повноцінним життям, люди повинні осягнути навколишній світ, знайти напрям для 

своїх дій та цінність у своєму житті. 

Загалом 103 особи із середнім віком 86 років взяли участь у піддослідженні 

CAIDE85+ COVID-19 та пройшли анкетування. Більшість респондентів становили 

жінки (59%), з яких дві третини проживали самі. Більше 70% дотримувались 

рекомендацій органів охорони здоров’я щодо уникнення фізичних контактів. 

На момент опитування найстаршому учаснику було 93 роки, а наймолодшому 

– 80. Передумови та життєві ситуації учасників були різними: деякі зучасників 

жили самі, деякі жили з партнером. Одна учасниця втратила чоловіка під час 

пандемії COVID-19. Більшість учасників мали родичів: дітей, онуків, правнуків. Дві з 

опитаних жінок не мали власних дітей, але часто спілкувалися з дітьми та онуками 

своїх братів і сестер. Усі респонденти мали можливість жити вдома без щоденної 

допомоги та могли самостійно виходити з дому. Усі учасники жили в міських або 

приміських місцях, розташованих у Східній частині Фінляндії. Однак двоє з 

опитаних чоловіків провели кілька місяців на своїй дачі, розташованій у 

віддаленому районі Східної Фінляндії. 
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Загалом 82% учасників вважали, що їхнє життя має мету, 79% вважають, те, 

що вони роблять щодня, є важливим. 

Також фінські дослідники виявили, що люди з кращою (принаймні 

середньою) самооцінкою здоров’я частіше відчували, що вони мають ціль у житті, 

порівняно з тими, хто оцінив своє здоров’я як погане. Також ті, хто не дотримувався 

заходів фізичної ізоляції, частіше відчували, що їхнє повсякденне життя є 

значущим і що вони належать до важливої для них групи чи спільноти, порівняно з 

тими, хто обрав дотримання заходів ізоляції. Також не виявлено різниці між 

факторами значущості: віком, статтю, життєвим статусом, фізичним 

функціонуванням або когнітивними можливостями. 

На підставі якісного аналізу значущість повсякденного життя 

підтримувалася такими факторами: значущими соціальними контактами, 

повсякденними справами та заходами, а також місцями та сезонними змінами. 

Фактор 1: Соціальні контакти 

Контакти з родиною, друзями та знайомими кілька разів згадувалися під час 

інтерв’ювання як важлива частина повсякденного життя під час пандемії. 

Більшість опитаних щодня підтримували зв’язок з іншими людьми по телефону. Як 

короткі, так і довгі телефонні дзвінки описувалися як те, що очікувалося і 

насолоджувалося, коли фізичні контакти були обмежені. Окрім традиційних 

телефонних дзвінків, відеодзвінки у WhatsApp також використовувалися, щоб 

підтримувати зв’язок з членами сім’ї. Фотографії, надіслані через WhatsApp, і 

бачення знайомих облич на екрані мобільного телефону або планшета вважалися 

значущими речами та способом зберегти сім’ю разом. Одна з учасниць описала 

використання відеодзвінків уперше під час пандемії.  

На додаток до віддалених контактів, деякі учасники регулярно зустрічалися 

віч-на-віч з членами сім’ї, незважаючи на настійні рекомендації уникати фізичних 

контактів. Наприклад, діти допомагали з щоденними справами та продуктами. 

Найголовніше, ці контакти дають респондентам відчуття, що про них піклуються. 

Одна з учасниць повідомила, що її дочка просто заходить і каже: «У мене немає 
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справ, я просто прийшла, щоб переконатися чи з тобою все гаразд». Змістовні 

соціальні контакти також підтримувалися поза домом опитаних. Багато учасників 

розповідали про те, як гуляли з друзями та сусідами або зустрічали їх у дворі. Для 

багатьох сусіди надали не лише соціальні контакти, а й важливу підтримку в 

найсуворіші часи фізичної ізоляції. Опитувані також описували підтримку інших, 

пропонуючи допомогу іншим людям похилого віку, яким було важко вийти з дому 

на самоті. Одна з учасниць розповіла про зустріч із родичкою, про спільні 

прогулянки. 

Фактор 2: Повсякденні справи та діяльність 

Осмисленість повсякденного життя була пов’язана з тим, щоб робити 

значущі справи у власному домі та поза ним. Для багатьох знайомі повсякденні 

справи були описані як те, що підтримувало добробут під час пандемії. Один із 

учасників чоловічої статі розповів про різні справи, які виконував як вдома, так і на 

дачі. Час пролетів швидко, коли потрібно було зайнятися значущими справами, 

наприклад, прати й складати білизну та «розбирати інструменти». Він також 

працював орендодавцем для людей, які орендували дачу, і любив розігрівати сауну 

для нових відвідувачів, а також добровільно доглядав за місцевими маршрутами 

орієнтування. Інтерв’юйований описав «скромне життя» та багато часу на самоті, 

що не було для нього проблемою. Декілька інших учасників також згадували 

щоденні справи, яким придали більшого значення у період ізоляції, такі як 

прибирання. Останні інтерв’ю були проведені наприкінці листопада – на початку 

грудня, напередодні Різдва. Саме тому одна з учасниць проживала з чоловіком у 

престарілому багатоквартирному будинку. Вона описала соціальне життя як 

перебування в основному вдома через обмеження COVID-19, а темну зимову пору 

року як складну, оскільки не можна так багато проводити часу на вулиці. Готувати 

дім до Різдва вона очікувала з нетерпінням, навіть якщо його святкування буде без 

всієї родини. 

Багато респондентів розповідали, що отримували допомогу від своїх дітей у 

веденні домашнього господарства та інших справах, але здебільшого їм подобалося 
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робити це самостійно. Одна з учасниць, зазначила, що іноді дратує те, що сім’я 

завжди хоче у всьому допомогти. Робити щось самостійно було важливим способом 

збереження автономії в повсякденному житті. Навіть найменші клопоти були 

значущими, що може бути особливо актуальним під час карантинних обмежень. 

Читання, в’язання та складання кросвордів були згадані як важливі заняття вдома. 

Через карантин бібліотеки були закриті на кілька місяців, але респонденти 

знайшли різні способи отримати доступ до нових книг. Одна з учасниць розповіла 

про домовленість щодо отримання різних книг, яка була укладена з сусідкою, 

оскільки в неї була велика домашня бібліотека. Для декількох учасниць в’язання 

відігравало важливу роль під час перебування вдома у період карантинних 

обмежень. Одна з респонденток розповіла, що на початку пандемії у неї був досить 

поганий настрій, і часом на її думку спадало відчуття безнадійності. Літо пройшло 

краще, а коли настала осінь, вона почала в’язати вовняні шкарпетки для різдвяних 

подарунків сусідам, родичам та знайомим, і вона відчула високу значущість своєї 

справи. 

Фактор 3: Місця та сезонні зміни 

Третій фактор пов'язаний зі значущими місцями та сезонними змінами, які 

були описані як допоміжні фактори у повсякденному житті. Наприклад, дача 

відігравала особливо важливу роль для деяких респондентів, які описали, що 

проводять там більшу частину свого часу навесні, влітку та восени. Крайні інтерв’ю 

були зроблені наприкінці 2020 року, коли темні фінські дні були викликом для 

деяких учасників. Почуття невизначеності та страху перед тим, що буде далі, було 

присутнім у свідомості деяких опитаних. Проте навіть у цих дискусіях респонденти 

висловлювали надію на краще майбутнє без пандемії. 

Результати фінських досліджень показують, що незважаючи на зміни в 

повсякденному житті через пандемію COVID-19, люди похилого віку повідомили 

про відносно високий рівень значущості свого життя. Поширеність була найвищою 

у пунктах, які вказували на мету в житті та переживання щоденних справ як 

важливих. Найнижча поширеність була виявлена в досвіді належності до значимої 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
146 

групи/спільноти. У цих пунктах були виявлені відмінності, пов’язані з фізичною 

ізоляцією та самооцінкою здоров’я. Особи, які не дотримувалися жодних заходів 

фізичної ізоляції, частіше вважали, що їхні щоденні справи значущі порівняно з 

тими, хто дотримувався певних заходів фізичної ізоляції. Особи, які мали вищу 

самооцінку здоров’я (принаймні середню), частіше відчували, що їхнє життя має 

ціль. 

Якісні результати показали, що змістовність повсякденного життя 

підтримувалася значущими соціальними контактами, щоденними справами та 

заходами, місцями та сезонними змінами. Соціальні контакти підтримувалися 

всередині та за межами власного будинку. До значущих щоденних справ і занять 

входили ведення домашнього господарства, прибирання подвір’я та ведення 

домашньої роботи вдома чи на дачі. Ці справи завантажували і сприяли почуттю 

самостійності. Осмисленість повсякденного життя також підтримувалася 

змістовними місцями, такими як дачі, лісові доріжки та багаття. Можливість 

насолоджуватися природою та життям на свіжому повітрі була тісно пов’язана з 

сезонними змінами, які були описані як фактори, що позитивно впливають на 

повсякденне життя. Легкі та теплі пори року були те, чого чекали з нетерпінням, а 

також давали надію під час пандемії. 

Фінські дослідження показали, що літні люди зазнали менших негативних 

наслідків пандемії, ніж молоді фіни (Birditt et al., 2021; O'Connor et al., 2021), а також, 

що літні люди виявили різні способи подолання пандемії та збереження оптимізму 

щодо майбутнього (Brooke and Clark, 2020). Висновки доводять, що літні люди 

знайшли способи відчути змістовність повсякденного життя в той час, коли багато 

важливих видів діяльності були скомпрометовані. Отже, можна стверджувати, що 

здатність зберігати значущість може бути відносно стабільним досвідом у житті, на 

який нелегко вплинути, навіть через пандемію. 

Результати дослідження показали, що відчуття значущості не обов’язково 

вимагає великих зусиль, але побудовано на дрібних і навіть простих речах у 

повсякденному житті, наприклад, розмовляти по телефону, сидіти на лавці в парку 
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або в’язати вовняний носок для коханої людини. Це відповідає існуючим 

дослідженням значущості, які підкреслюють, що навіть «помірний досвід», який 

посилює позитивний вплив, може сприяти відчуттю сенсу життя (Heintzelman and 

King, 2014). Фактори, що підтримують значущість повсякденного життя, також 

тісно пов’язані з джерелами радості та комфорту, дослідженими науковцями 

Уайтхедом і Тороссіаном (Whitehead and Torossian, 2021): стосунки сім’ї та друзів, 

цифрові соціальні контакти та хобі. Щодо допоміжної ролі хобі та інших 

повсякденних занять, дослідники припускають, що відволікання, яке 

пропонуються цими видами діяльності, може бути особливо адаптивним у 

ситуаціях, коли стресори знаходяться поза контролем людини, як у випадку з 

COVID-19. Висновки проведеного дослідження підкреслюють важливість автономії 

в осмисленості. Можливість взяти на себе відповідальність за своє життя і навіть 

«бунтувати» проти вказівок уряду може забезпечити сильне відчуття значущості, 

якщо рекомендації, що надходять ззовні, розглядаються як щось, що кидає виклик 

життю, яке варто жити. Недотримання будь-яких заходів фізичної ізоляції та/або 

карантину, звичайно, має конкретний вплив на соціальні відносини, які вважалися 

основоположним джерелом осмисленості життя (Hicks and King, 2009). Люди, які 

продовжували зустрічатися з родиною та друзями, незважаючи на національні 

обмеження, могли відчувати менше самотності та соціальної ізоляції, а отже, 

відчували більше значущості (Heintzelman and King, 2014). Соціальні стосунки, 

здається, особливо актуальні для літніх людей з функціональними вадами. Зв'язок 

із значущістю та самооцінкою здоров'я може також відображати як патологію 

захворювання (Kananen et al., 2021), так і психологічний вплив самооцінки здоров'я 

(Han, 2002), що вимагає додаткової уваги в контексті повсякденного життя літніх 

людей.  

Попередні дослідження значущості повсякденного життя літніх людей 

показали, що значущість корениться в задоволенні людських потреб, таких як 

пошук мети та позитивна самооцінка в житті. За словами фінських дослідників, 

потрібні подальші дослідження, щоб дослідити довгострокові наслідки пандемії на 
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значущість повсякденного життя людей похилого віку, а також різні фактори, які 

впливають на переживання значущості в складні часи. Більшість учасників цього 

дослідження мали соціальні контакти та взаємодію з іншими, але для багатьох 

пандемія обірвала всі соціальні зв’язки. У майбутніх дослідженнях фінські науковці 

наголошують на важливість глибшого вивчення впливу екстремальної ізоляції на 

осмисленість повсякденного життя. 

Висновки. Проведене дослідження фінськими науковцями окреслює власний 

досвід значущості повсякденного життя людей літнього віку під час пандемії 

COVID-19, якому приділялося мало уваги не лише у наукових дослідженнях, але й у 

громадському обговоренні. Оскільки люди похилого віку є найбільш вразливою 

віковою групою під час пандемії COVID-19 (Hägg et al., 2020; Onder et al., 2020), їхній 

досвід заслуговує на особливу увагу. Результати показують, що, незважаючи на 

заходи захисту, важливо забезпечити літнім людям можливість зберігати 

самовизначення та приймати рішення щодо свого повсякденного життя та 

надавати їм відчуття власної значущості. Крім того, результати висвітлюють 

допоміжні фактори в повсякденному житті літніх людей, а також їхні власні 

способи шукати значущість у складні часи. Осмисленість повсякденного життя 

літніх людей може бути підтримана багатьма способами: забезпеченням 

соціальних зв’язків, змістовною активністю та можливістю вийти на природу та у 

важливі для себе місця. У майбутніх пандеміях, як і в «новій життєнормі», важливо 

враховувати різні фактори та розробляти стратегії та послуги, які дозволять літнім 

людям жити своїм життям змістовно. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND TRAINING OF SOCIAL EMPLOYEES AS KEY 
PROVIDERS OF CARE SERVICES FOR THE ELDERLY IN PANDEMIC PERIOD 

 
Summary. Psychological support and training for social workers as key care services’ 

suppliers to the elderly during of the covid-19 pandemic. The article is devoted to the urgent task of 
providing psychological support to social workers, who are one of the main providers of various 
services to the elderly. The crisis conditions of the COVID-19 pandemic have caused the new 
challenges in work and exacerbation of psychological and physical exhaustion, which may 
negatively affect the quality of communication with their wards, and, consequently, the emotional 
state of workers and the elderly. The practical aspects of the workshops "Effective communication 
with the elderly and maintaining their own psychological health under stress" (implemented under 
the project "Psychological support of the elderly during quarantine", which is implemented in 2020-
2021 with the grant support from the National Research Foundation of Ukraine), designed to 
provide psychological support to social workers, prevention and counteraction to burnout and 
increase the quality of services for the elderly have been covered. 

Key words: social worker, psychological support, elderly people, quarantine, workshop, 
communication, burnout. 

 

Постановка проблеми. Стрімке зростання рівня загрози для життя і 

здоров’я населення та введення карантинних обмежень у зв’язку з пандемією 

COVID-19 призвели до появи нових викликів та загострення існуючих проблем у 

системі надання соціальних послуг в Україні. Особливо актуалізувалася ця 

проблематика в контексті забезпечення базових потреб та психологічної 

підтримки літніх людей, здоров’я та емоційний стан яких залежать не лише від 

належної опіки з боку рідних, друзів та приятелів, але й швидкого реагування та 

належної організації діяльності соціальних служб (Боброва, і Ломоносова, 2020).  

Умови самоізоляції з істотним обмеженням активності та соціальних 

контактів літніх людей призвели до того, що для деяких з них спілкування з 

соціальними працівниками виявилось чи не єдиним джерелом «живої» взаємодії і 

потреба в ньому помітно зросла. Ситуація загострилася через пов’язане з кризою 

підвищення рівня психологічного та фізичного навантаження на соціальних 

працівників, які, до того ж, не мають належної підготовки для оперативної 

адаптації своєї діяльності до нових умов. Тобто за цих умов наявна проблема та 

конфлікт інтересів загострилася ще більше: відсутність чітко окреслених 

професійних обов’язків, відповідних рекомендацій та навчання щодо надання 
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психологічної підтримки в умовах браку часу, ресурсів та навичок на тлі зростання 

потреби в такій підтримці з боку значної кількості літніх людей.     

Треба зазначити, що окрім об’єктивних ресурсних обмежень та пов’язаних з 

рівнем освіти чинників, ефективне виконання професійних обов’язків соціальними 

працівниками суттєво залежить від їх особистісних якостей та загального 

культурного рівня і манери спілкування; від знання психологічних особливостей 

літніх людей і врахування їх у співпраці; від володіння навичками налагодження 

плідних та позитивних стосунків з людьми, якими вони опікуються та ін. Тому 

значна увага має приділятися формуванню в осіб, які надають певні професійні 

послуги літнім людям психологічної грамотності, насамперед вироблення 

адекватних комунікативних навичок і знань про психологічні особливості осіб, які 

знаходяться на етапі пізньої дорослості. Зважаючи на це, по-перше, здійснено 

спостереження за професійною діяльністю різних осіб, які надають послуги літнім 

людям, зокрема соціальних робітників та їхнє опитування з метою отримання 

інформації про особливості спілкування з літніми особами, про нагальні проблеми, 

які виникають у цьому процесі. 

З урахуванням викладених вище актуальних запитів нами було розроблено 

програму і зміст семінару-практикуму «Ефективна комунікація з літніми людьми 

та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія 

COVID-19)». Ця програма була затверджена вченою радою Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 7 від 1 

липня 2021 р.) (Коваленко, і Кравцова, 2021). Загальний обсяг однієї сесії семінару-

практикуму становить 30 годин. 

Мета семінару-практикуму – формування в осіб, які надають певні професійні 

послуги людям літнього віку, психологічної грамотності, тобто, знань та уявлень 

про психологічні особливості осіб, які знаходяться на етапі пізній дорослості, 

навчання ефективній комунікації з літніми людьми, а також розвиток навичок 

саморефлексії та більш ефективної регуляції свого стану за стресових умов з метою 

профілактики емоційного вигорання тощо. 
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Програмою передбачено опрацювання таких основних тем:  

1. Емоційна сфера та психічний стан літньої людини. Мета: формування в 

осіб, які надають професійні послуги людям літнього віку знань та уявлень про 

емоційну сферу людини (з особливим акцентом на  специфіка функціонування 

емоційної сфери у літніх людей), роль емоцій у розвиткові особистості; уміння 

обирати в різних ситуаціях адекватні методи емоційної регуляції та 

самопідтримки, а також та надання ефективної допомоги в цьому своїм підопічним. 

2. Вікові психологічні особливості  літніх людей та вплив стресу на їхнє 

самопочуття. Мета: формування в осіб, які надають професійні послуги людям 

літнього віку знань та уявлень про вікові психологічні особливості літніх осіб, про 

вплив стресу на їхнє самопочуття; уміння ураховувати вікові особливості літніх 

осіб у професійній діяльності. 

3. Особливості поведінки під час спілкування та адекватні способи 

розв’язанні конфліктних ситуацій. Мета: формування в осіб, які надають професійні 

послуги людям літнього віку, знань та уявлень про комунікацію і наші ролі в цьому 

процесі, причини непорозумінь і асертивну поведінку у ситуаціях професійної 

взаємодії. 

4. Емоційне (професійне) вигорання, причини, стадії та ресурси для 

відновлення. Мета: формування в осіб, які надають професійні послуги людям 

літнього віку, знань та уявлень емоційне, професійне вигорання та його вплив на 

особистість, ефективність її діяльності; уміння обирати оптимальні способи та 

користуватися різними ресурсами для відновлення свого благополуччя.  

При проведенні семінарів-практикумів використовувалися такі основні 

форми роботи: прослуховування міні-лекцій та групові обговорення за модерації 

тренерів, групові та індивідуальні практичні завдання (у тому числі з елементами 

арт-терапії) і вправи, для домашньої самостійної роботи пропонувалися додаткові 

літературні  джерела та практичні завдання.  
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За результатами проведення семінарів-практикумів, участь у яких взяли 

понад 250 соціальних працівників у 4 містах України (Полтава, Вінниця, Львів та 

Київ) ми вже можемо робити певні висновки.  

При проведенні попереднього вибіркового опитування значна кількість 

соціальних працівників скаржилися на той факт, що зазвичай їх навчання 

(різноманітні курсі підвищення кваліфікації тощо) носить надто теоретичний або 

абстрактний  характер (переважно в лекційній формі), що недостатньо враховує 

рівень освіченості слухачів, ускладнює і подекуди унеможливлює здобуття та 

застосування нової інформації на практиці.  

Важливим практичним завданням  семінару-практикуму є зростання рівня 

рефлексії учасників щодо власного емоційного стану з метою покращення 

саморегуляції, а також базових переконань і патернів, яких вони дотримуються у 

спілкуванні, насамперед в роботі з літніми людьми. З урахуванням цього 

вибудувано структуру семінару-практикуму і тренер має дотримуватися певного 

стилю комунікації:  

- спілкування «простою» зрозумілою для всіх учасників, незалежно від їх 

досвіду і рівня освіти, мовою з униканням складних наукових термінів, концептів 

тощо;  

- ілюстрування поданого матеріалу прикладами, пов’язаними з 

повсякденною професійною діяльністю, та їх розбір разом з учасниками;  

- інтерактивний формат семінару-практикуму (уникання затягнутих 

лекційних форм подачі матеріалу, яка складно сприймається на слух без 

відповідних навичок), постійне залучення учасників до активного обговорення та 

висловлення своїх міркувань; 

- привернення уваги групи до певних патернів взаємодії учасників, 

особливо деструктивних і таких, що загострюють конфлікти;  

- розбір реальних конфліктних ситуацій з практики або з роботи групи та 

спонукання до самостійного аналізу і вироблення конструктивних шляхів 

розв’язання. 
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Ґрунтовне опрацювання тематики, пов’язаної з віковими особливостями 

літніх людей, передбачає активне залучення учасників семінару до обговорення і 

доповнення інформації на основі власного досвіду роботи. Ця робота спрямована 

не просто на зростання обсягу знань, але насамперед рівня емпатії та співчуття по 

відношенню до підопічних, сприяє зниженню реактивності й імпульсивних вчинків 

в конфліктних ситуаціях, є запорукою налагодження кращих стосунків та 

загального зростання професійного рівня працівників. 

Супервізійний та терапевтичний ефект семінарів-практикумів досягається за 

рахунок можливості розділити і конструктивно опрацювати в достатньо безпечній 

атмосфері групи складні переживання з колегами, знайти розуміння та підтримку з 

їхнього боку. Виробити нові способи самопідтримки та вирішення конфліктних 

ситуацій. Легалізувати можливість звертатися по допомогу один до одного і 

робити це у більш адекватний спосіб. Учасники максимально залучаються до 

роботи та обговорень, вироблення основних рекомендацій та структурування 

власного досвіду. Це сприяє зростанню відчуття самоповаги та впевненості в своїх 

силах, можливості спиратися на власний досвід а також ділитися ним з іншими. 

Таким чином, впровадження семінару-практикуму при підготовці осіб,  які 

надають професійні послуги літнім людям, сприятиме підвищенню їх психологічної 

грамотності, сприятиме протидії явищам професійного вигорання та, у свою чергу, 

позитивно вплине на благополуччя літніх людей.  
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САМОТНІСТЬ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
 
Анотація. У статті розкрите поняття самотності у контексті філософського та 

соціологічного підходів. Окреслено основні чинники, що впливають на виникнення почуття 
самотності в літньому віці. Схарактеризовано різні види самотності. Проаналізовано 
основні складові у боротьбі зі самотністю у літньому віці. 
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LONELINESS OF ELDERLY PEOPLE AS A SOCIAL PROBLEM 

Summary. The article reveals the concept of loneliness in the context of philosophical and 
sociological approaches. The main factors influencing the emergence of feelings of loneliness in old 
age are outlined. Different types of loneliness are characterized. The main components in the fight 
against loneliness in old age are analyzed. 

Key words: old age, elderly man age, loneliness. 
 

Постановка проблеми. Самотність – один із найсильніших психогенних 

факторів, що впливають на загальний стан людини. Почуття самотності може 

виникати незалежно від того, чи є хтось поруч чи ні, проте найчастіше воно 

пов’язане з відокремленістю від соціуму та неможливістю здійснювати повноцінну 

комунікацію з іншими людьми. Самотність є одним із тих делікатних питань, яке 

торкається всіх, незалежно від матеріального стану та віку. Самотність як проблема 
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буття існувала в усі часи, проте саме сучасність окреслила самотність як вагомий 

психологічний і соціальний феномен.  

У молодому віці наша психіка більш гнучка, ми можемо впоратися з 

обставинами, що спричинили самотність, але чим старші ми стаємо – тим гостріше 

сприймаємо всі емоції та потрясіння. Літня людина, як і дитина, відчуває свою 

соціальну самотність дуже гостро і страждає від неї. Саме тому проблема 

самотності в літньому віці є особливо актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема самотності активно 

досліджувались філософами, психологами, соціологами, медиками, 

культурологами. Сучасні зарубіжні дослідження проблеми самотності в основному 

спрямовані на вивчення рис характеру, особистісних якостей, вікових особливостей 

самотніх людей; на виділення складових цього феномену (поведінкових, 

когнітивних, емоційних тощо); на складання різних типологій. Так, М. Міцеллі, Б. 

Мораллі, Л. Пепло розглядають самотність у тісному взаємозв’язку із самооцінкою, 

К. Роджерс – як відчуження особистості від власних почуттів. Багато психологів, які 

займалися цією проблемою (І. Кон, Л. Симеонова, Ф. Фромм-Рейхман), розглядають 

самотність як порушення мережі міжособистісних стосунків. В Україні вивченням 

самотності як соціально-психологічного феномена займались Г. Тихонов, В. 

Слободиков, Л. Старовойтова, С. Трубнікова, Ж. Пузанова. 

Мета статті: дати сутнісну характеристику самотності у літньому віці як 

соціальної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Самотність – соціально-психологічне явище, 

емоційний стан людини, пов’язаний із відсутністю близьких, позитивних 

емоційних зв’язків із людьми та/або зі страхом їх втрати в результаті вимушеної 

ізоляції або психологічних чинників. У рамках цього поняття розрізняють два 

різних феномени: позитивну (самотність) та негативну (ізоляція) самотність, однак 

найчастіше перша також має негативні конотації. У загальному розумінні 

самотність – відчуття розриву з оточуючими, боязнь наслідків самотнього способу 

життя, важке переживання, пов’язане із втратою життєвих цінностей або близьких 
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людей, постійне відчуття покинутості, непотрібності власного існування (Горецька, 

2017). 

У найзагальнішому розумінні, самотність у сучасній філософії розглядають 

здебільшого у двох вимірах: у соціальному (зовнішньому) та екзистенційному 

(внутрішньому). Зовнішня самотність може бути результатом протистояння 

людини й соціального оточення (випадок, конфлікт, лихо, катастрофа тощо). 

Людина із зовнішньою самотністю повністю усвідомлює, що вона є самотньою й їй 

подобається ця самотність. Внутрішня самотність – результат існування 

суперечності людини у ній самій, таку самотність можна подолати лише 

екзистенційною (внутрішньою) комунікацією.  

Соціологічна наука розглядає самотність як результат нормативного 

соціального тиску й впливу соціокультурних факторів. Самотність виникає при 

втраті власної ідентичності, внаслідок надмірного пристосування до суспільних 

норм.  

Успішність особистісного і соціального розвитку людини в усі періоди життя 

залежить від того, наскільки вона сама виступає суб’єктом, творцем свого життя. 

Проте, крім обмеження економічної активності, зміни фізичного стану, 

трансформації інституту сім’ї, стрімкої інформатизації та технічної модернізації 

навколишнього середовища, існує соціальна установка на сприйняття літнього віку 

як соціальної проблеми.  

Самотність стає головною проблемою в старості не тільки через особливості 

психіки літньої людини, а й у зв’язку з цілком об’єктивними реаліями життя. Дуже 

багато людей похилого віку втрачають звичне оточення: родичі віддаляються, діти 

створюють власні сім’ї, друзі та знайомі помирають. Фактично навколо літньої 

людини створюється соціальний вакуум, вирватися з якого власними силами 

практично неможливо. 

Почуття самотності, якщо воно супроводжує людину похилого віку постійно, 

може стати серйозною проблемою не тільки емоційного, але і фізичного, і 

соціального характеру. Людина, яка перебуває постійно в пригніченому стані, 
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важче переносить захворювання, сильніше страждає від хронічних хвороб, 

частково через те, що змушена постійно на них концентрувати свою увагу 

(Оляницька, 2019). Самотність негативно впливає на почуття задоволення життям, 

настрій літніх людей, спричиняє песимістичний погляд на майбутнє. У відносинах 

із оточуючими теж настає криза. Самотність часто спричиняє погіршення відносин 

із родичами і друзями, оскільки літня людина починає буквально вимагати від них 

постійної уваги, що не завжди можливо. В результаті, підсвідомо, намагаючись 

врятуватися від самотності, людина стає ще самотнішою. Проблеми зі здоров’ям, 

почуття самотності, психологічна й соціальна невлаштованість людей похилого 

віку знижують якість їх життя. Якість життя особистості є індивідуальним та 

суб’єктивним поняттям, що об’єднує найважливіші у своїй суті сфери життя 

людини, задоволення яких свідчить про позитивну якість життя, а негативне його 

сприйняття – про негативну якість життя (Горецька, 2017). 

Проблеми самотності й ізоляції людей похилого віку – це ще й проблема 

незатребуваності їх суспільством – самотності не лише за умовами проживання, але 

й за відчуттям своєї непотрібності, коли людина вважає, що її недооцінили. Це 

породжує негативні емоції та депресію. Також проблема самотності в старості 

набуває такої специфічної форми, як вимушене усамітнення, причиною якого є 

фізична недуга, труднощі при вирішенні повсякденних гігієнічних та побутових 

питань (Бозан, 2018). 

У виникненні самотності важливу роль відіграє соціальна адаптація – явище, 

яке пов’язане з індивідуальними особливостями людини, із місцем, соціальним 

статусом особистості в суспільстві. Феномен самотності виникає при неуспішній 

адаптації. Через побоювання негативних результатів прояву ініціативи у 

встановленні міжособистісних контактів людині стає все важче долати самотність, 

і страх, породжений колишнім невдалим досвідом, сприяє створенню ситуації, яка 

ще більше посилює відчуття самотності. Незвичний надлишок вільного часу, відхід 

від активної зайнятості, поява нових ролей змушують літню людину заново 

проходити процес адаптації, хоча старіння людського організму виснажує резерви 
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для повторної адаптації. У результаті виникає почуття непевності в завтрашньому 

дні та засобах існування. Сприйняття себе в статусі соціального утриманця часто 

виражається в почутті соціального відчуження. Успішність адаптації в літньому віці 

відіграє надзвичайно велике значення, оскільки від неї залежить благополуччя 

людини. Соціалізація залежить від ступеня статусної та рольової визначеності, які 

прямо пропорційні рівню соціальної ідентичності.  

Самотність у літньому віці зумовлена не лише об’єктивними, зовнішніми 

чинниками, але і рисами особистості, й тут найсуттєвішим чинником є не ізоляція 

(самотнє проживання), а соціально-психологічні аспекти індивіда. Особистісні 

чинники самотності включають три взаємопов’язані, але різні елементи. По-перше, 

самотні люди зазвичай відзначають початкову подію, що привела їх до самотності, 

наприклад, розрив стосунків. По-друге, намагаючись пояснити стійкість стану своєї 

самотності протягом тривалого часу та свою нездатність встановити задовільні 

соціальні зв’язки, люди звертаються до постійних причин своєї самотності. Ці 

причини, як правило, належать до характеристик особистості (наприклад, 

сором’язливість, замкнутість) або ситуації (наприклад, оточення, в якому важко 

налагодити нові знайомства). Нарешті, в самотніх людей, як правило, є певне 

уявлення про характер змін у їхніх соціальних взаємозв’язках, які б полегшили їхню 

самотність. Ці передбачувані рішення можуть полягати у нових знайомствах чи 

більшій інтимності існуючих взаємин. Таким чином, поведінка людини залежить не 

стільки від об’єктивної ситуації, скільки від суб’єктивної оцінки ситуації людиною, 

а сама оцінка ситуації пов’язана з провідними мотивами особистості. Адаптація ж 

людини до старості досягається тоді, коли встановлюється рівновага між 

когнітивними та мотиваційними системами особистості. 

Не є підтвердженою гендерна відмінність між рівнем відчуття самотності у 

похилому віці. Але дане відчуття більше властиве мешканцям села, ніж міста; 

непрацюючим, ніж працюючим; тим, хто проживає самотньо, ніж з родиною; 

незадоволеним станом свого здоров’я, ніж задоволеним. Вищий рівень 

суб’єктивного відчуття самотності є у осіб похилого віку із загальною середньою 
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освітою, ніж у тих, хто має вищу освіту. Також на прояв даного відчуття у цьому віці 

суттєво впливає рівень потреби у спілкуванні. Рівень суб’єктивного відчуття 

самотності осіб похилого віку, які мають нижчу потребу у спілкуванні є нижчим, 

ніж у тих, хто має вищу потребу у спілкуванні. 

Важливими складовими у боротьбі зі самотністю у літньому віці можуть 

стати:  

1) наявність сталої прихильності, прив’язаності до когось. У ролі об’єкта такої 

прив’язаності можуть виступати не тільки близькі люди – діти та онуки, але також і 

друзі, сусіди, знайомі. Люди похилого віку швидко прив’язуються, і для багатьох ця 

прихильність є тим самим порятунком від соціальної дезадаптації, яка часто 

розвивається у літньому віці;  

2) занурення у соціальне життя. Важливо створити для людини похилого віку 

такі умови, за яких вона буде максимально залученою у соціальні зв’язки, і при 

цьому у неї буде достатньо можливостей для спілкування та розвитку нових 

навичок;  

3) контакт із тваринами. У тому випадку, якщо у людини похилого віку 

відсутня можливість частого спілкування з іншими людьми, тварина може стати 

справжнім порятунком. Часто люди похилого віку настільки прив’язуються до своїх 

вихованців, що починають розцінювати їх як членів своєї сім’ї, занурюючись у 

турботу та взаємодію з ними. У цьому немає нічого поганого, оскільки почуття 

абсолютної самотності відступає. 

Висновки. Таким чином, самотність людей літнього віку – це гостра соціальна 

проблема, про яку необхідно відкрито говорити, і яку необхідно вирішувати всіма 

доступними методами. Самотність у загальному – це притаманний суспільству 

феномен, що потребує уважного вивчення. Однак тенденції до прогресуючого 

наростання самотності у похилому та старечому віці загострюють цю проблему, що 

роблять важливим поглиблене її дослідження спільними зусиллями великої 

когорти фахівців: медиків, геронтологів, соціальних працівників, соціологів, 

демографів, економістів, психологів. 
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БАГАТОВИМІРНИЙ  ОПИТУВАЛЬНИК 
РЕАЛЬНОГО,  БАЖАНОГО  І  ФАНТАСТИЧНОГО  БЮДЖЕТІВ  ЧАСУ 

ЯК  ЗАСІБ  ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО  СУПРОВОДУ 
ЖИТТЯ  ЛЮДЕЙ  ПОВАЖНОГО  ВІКУ 

 

Анотація. У медицині та екологічній психології вважається, що вирішальну роль у 
профілактиці захворювань і збереженні здоров’я відіграє образ (спосіб, стиль) життя 
людини, фундаментальною характеристикою якого є структура її бюджету часу. В 
статті, на основі багатовимірної теорії особистості, описано авторську методику 
вивчення реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу людини і обгрунтовано її 
використання для психодіагностики та корекції способу життя людей поважного віку, 
передусім – у напрямку формування і підтримки їх здоров’я.  

Ключові слова: багатовимірна теорія особистості; психодіагностичний супровід 
людей поважного віку; реальний, бажаний і фантастичний бюджети часу людини.   

 

MULTIDIMENSIONAL QUESTIONNAIRE 
REAL, DESIRABLE AND FANTASTIC TIME BUDGETS 

AS A MEANS OF PSYCHODIAGNOSTIC SUPPORT 
LIFE OF PEOPLE OF RESPECTIVE AGE 

 

Summary. In medicine and environmental psychology, it is believed that the crucial role in 
disease prevention and health is played by the image (method, style) of human life, a fundamental 
characteristic of which is the structure of its time budget. The article, based on the multidimensional 
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theory of personality, describes the author's method of studying real, desirable and fantastic 
budgets of human time and substantiates its use for psychodiagnostics and lifestyle correction of 
people of respectable age, especially in the formation and maintenance of their health. 

Keywords: multidimensional theory of personality; psychodiagnostic support of people of 
respectable age; real, desirable and fantastic human time budgets. 

 

Постановка проблеми. У медицині та екологічній психології, які займаються 

здоров’ям (О. Бацилєва, Н. Максимова, К. Седих, В. Скребець, Ю. Швалб та ін.), 

справедливо вважається, що вирішальну роль у профілактиці захворювань і 

збереженні здоров’я відіграє образ (спосіб, стиль) життя людини, 

фундаментальною характеристикою якого є структура її бюджету часу. 

На це справедливо вказують і психологи, які досліджують людям поважного 

віку (Дзюба, Коваленко, 2013; Моргун, 2018, 2021, та ін.). Особливої актуальності 

проблема здоров’я людей поважного віку і психологічна допомога таким особам 

набуває в період пандемії COVID-19 (Коваленко, Лук’янова, Помиткін, 2020; 

Кремень, Рибалка, 2020, та ін.). Потужним засобом регулярного моніторингу 

динаміки образу життя осіб поважного віку та його впливу на стан здоров’я може 

стати багатовимірний опитувальник реального, бажаного і фантастичного 

бюджету часу людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській психології інтерес 

до проблем часу та його психологічної феноменології помітно зростає в останній 

чверті XX століття. Кияни Є. Головаха і О. Кронік (тепер США) вивчають 

психологічний вік особистості, полтавець В. Моргун (1992, 2015) вводить інваріант 

просторово-часових орієнтацій особистості в її багатовимірну структуру, 

чернівчанин В. Ковальов (1995) пропонує і розробляє категорію  «темпоральна 

психологія», одесит Б. Цуканов видає монографію, що присвячена часу в психіці 

людини тощо. 

Французький філософ, психолог і педагог Люсьєн Сев (1972) у своїй 

монографії, присвяченій проблемі особистості, пише про те, що щастя чи нещастя 

людини визначається мірою відповідності або розбіжності реального та бажаного 

бюджетів часу її життя. Вітчизняний психолог Сусанна Рубінштейн (1978) 
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скористалася виміром реального та бажаного бюджету часу для виявлення 

усвідомлюваних і підсвідомих мотивів особистості. Автор до бажаного бюджету 

часу додав ще і фан¬тастичний, коли людина пла¬нує собі такі події й витрати часу, 

які хоче сама, і запропонував багатовимірний опитувальник реального, бажаного і 

фантастичного бюджетів часу людини (Моргун, 1995, 2020). 

Метою даного теоретико-методичного дослідження є (1) виклад авторської 

методики вивчення реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу людини і 

(2) обгрунтування її використання для психодіагностики та корекції способу життя 

людей поважного віку, передусім – у напрямку формування, збереження і 

підтримки їх здоров’я.  

Виклад основного матеріалу дослідження і отриманих наукових 

результатів. Призначення методики. По-перше, вона дозволяє вивчити Я-реальне, 

Я-бажане та Я-ідеальне особистості. Ця методика виступає також потужним 

«рентгеном» дозвілля людини.  

Принцип побудови опитувальника. Методика має вигляд опитувальника з 

відкритим типом питань (перерахуйте, наприклад, все, що трапилося з Вами у 

понеділок), але тяжіє водночас до так званих «життєвих» методів (бо 

переказуються справжні події життя, які можна перевірити іншими методами).  

Одиниця виміру і надійність результатів. Одиниця виміру – час у годинах 

(іноді – хвилинах), який може бути перевірений результатами діяльності, 

свідченнями про них або іншими методами.  

Обґрунтованість методики забезпечується її відповідністю теоретичній 

моделі бюджету часу Л. Сева, усвідомленим і неусвідомленим мотивам, за С. 

Рубінштейн, та багатовимірній теорії особистості (Моргун, 1992, 2015). 

Бланк опитувальника реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу 

людини.  

Інструкція. Вам необхідно протягом семи днів тижня відмічати витрати 

Вашого реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу: з вівторка (за 
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понеділок) до наступного понеділка (за п’ятницю, суботу, неділю) включно. Види 

занять і витрати часу на них занесіть у добову табл. 1 (див нижче). 

Уникайте загальних відповідей (дивився телевізор, гуляв, готувався до 

занять тощо), вказуйте конкретні витрати часу (що дивився по телевізору?, де 

гуляв?, які лекції слухав? до яких занять готувався? тощо).  

Процедура опитування може бути індивідуальною або груповою і 

складається з таких етапів: 1) настановчий етап; 2) етап заповнення 7-ми бланків 

опитувальника.  

Обробка і якісний аналіз результатів складаються з декількох етапів. 

1. Обробка індивідуальних бланків полягає в підра¬хунку середньодобових 

показників для кожного досліджуваного, а також частоти події чи заняття на 

тиждень і побудові зведеної таблиці, де заняття можна розташовувати ієрархічно – 

у порядку від найтриваліших до найкороткочасних. 

Попередній якісний аналіз результатів полягає:  

– у виявленні певної ієрархії здібностей людини (дитини, учня), які вона 

розвиває і тренує завдяки реальному бюджету часу;  

– у виявленні «мотивації запобігань» (випадки перева¬ги показників 

реального бюджету часу в порівнянні з бажаним); 

– у виявленні «мотивації досягнень» учня (випадки переваги показників 

бажаного бюджету часу в порівнянні з реальним);  

– у виявленні «Я-ідеального» людини, її мрій на перспективу, бо реальне 

життя поки що їх втіленню не сприяє. 

Використання методики як засобу психодіагностики та корекції способу 

життя в напрямку збереження і підтримки здоров’я людини полягає у наступному: 

1) відхилення від норм тривалості сну (недосипання, пересипання) може свідчити 

про цілу низку нозологій захворювань; 2) режим і меню харчування людини 

(недоїдання, переїдання) також може відхилятися віднорми, що несе ризики 

відповідних хвороб; 3) бюджет робочого часу може свідчити про загрозу 

«роботоголізму»; 4) надмірне захоплення комп’ютерними іграми у вільний час 
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ставить питання профілактики сколіозу, короткозорості, «ігрової залежності» 

людини тощо; 

Табл. 1.  

Добові витрати реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу 
             Дата:  __________ . День тижня:______________ 

 

Витрати часу 

 

 

 

 

 

Види занять           

Реальний бюджет 

 часу 

часу 

Бажаний бюджет 

часу 
ч
ас
 п
о
ч
ат
к
у 

ч
ас
 

за
к
ін
ч
ен
н
я

 

в
и
т
р
ат
и
 

ч
ас
у 
(г
о
д
.)

 

ч
ас
 п
о
ч
ат
к
у 

ч
ас
 

за
к
ін
че
н
н
я 

в
и
т
р
ат
и
 

ч
ас
у 
(г
о
д
.)

 

1. Сон 

2. Ранковий туалет 

3. Фізична зарядка  

4. Сніданок 

5. Прибирання на кухні 

6. Прогулянка з собакою 

………………………… 

11. Заняття в ун-ті ІІІ-го 

віку 

Історія України 

Прфілактика депресії 

……………………….. 

16. Прогулянка з 

собакою 

17. Вечірній туалет 

23.00 

6.00  

6.45 

7.15  

7.45 

8.30 

…….. 

 

16.00 

17.10  

…….. 

21.00 

21.30 

6.00 

6.45  

7.15 

7.45  

8.30 

9.00 

…….. 

 

17.00  

18.10 

…….. 

21.30 

22.00 

 7  

  0,75  

0,5 

0,5 

0,75 

0,5 

…….. 

 

1  

1 

…….. 

0,5 

0,5 

22.00 

6.00 

6.45 

7.15 

  7.45 

8.30 

…… 

 

16.00  

 17.10  

……. 

21.00 

21.39 

6,00 

6.45  

7.15 

7.45  

8.15 

9.30 

…….. 

12.00  

18.00 

 17.40 

……. 

21.30 

22.00 

8  

0,75 

0,5 

0,5  

0,5 

1 

……. 

 

2 

0,5 

….. 

0,5 

0,5 

Разом   24    

 Фантастичний бюджет часу 

1. Відвідування цирку  

2. Танцювальний гурток 

16 

19 

17.30 

20 

1,5 

 1 Разом   24 
 

             Ваше прізвище  ______________ім'я ______________по батькові______________ 
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5) пасивне проведення часу в умовах карантину в наслідок COVID-19 

загрожує надмірною вагою, серцево-судинними захворюваннями тощо. 

Висновки і рекомендації. По-перше, підводячи підсумок, зазначимо, що 

багатовимірний опитувальник реального, бажаного та фантастичного бюджетів 

часу людини  поповнює психодіагностичний арсенал психологів-практиків, які 

займаються корекцією, особистісним зростанням людини, стає чинником 

наукового, індивідуального, демократично-гуманного підходу до планування 

нашого життя. 

По-друге, використання методики трьох бюджетів часу як засобу 

психодіагностики та корекції способу життя в для збереження і підтримки здоров’я 

людей поважного віку дозволяє зробити ще один крок у напрямку покращення 

психодіагностичного супроводу їх життя.  

Перспективою подальших розвідок може стати вивчення особливостей 

образу життя та його динаміки під час пандемії у людей поважного віку, зокрема,  в 

гендерному, віковому та індивідуально-особистісному аспектах.   
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Постановка проблеми. Літній вік є своєрідним етапом в онтогенезі людини, 

що супроводжується різноманітними змінами: фізичними, когнітивними, 

емоційними, соціальними. Такі зміни людині літнього віку досить складно 

прийняти, адаптуватися до них та визначити шляхи досягнення акме на даному 

етапі життя. Це зумовлює необхідність пошуку способів реалізації своїх 

потенційних здібностей, адже сучасне покоління літніх осіб має потребу в 

самореалізації, потребу бути значимими, корисними для інших, для суспільства. 

Особливо гостро цю потребу почали переживати літні люди в період карантину, 

коли звичні види діяльності, комунікації стали обмеженими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням самореалізації 

особистості займалися І. Бех, Т. Вівчарик, В. Зарицька, Л. Коростильова, С. 

Максименко, В. Муляр, Л. Сердюк, І. Шестопал та інші. Науковим дослідженням 

психологічних особливостей людей літнього віку присвячені праці Б. Анан’єва, Л. 

Анциферової, Е. Еріксона, М. Єрмолаєвої, О. Коваленко, І. Коваленко-Кобилянської, 

Л. Міщихи, В. Моргуна, І. Сагун, М. Смульсон, Х. Порсєвої, М. Пряжнікова та інших. З-

поміж науковців, які вивчали особливості самореалізації літніх осіб, можна вказати 

на А. Богуцьку, Е. Зеєра, З. Крижановську, Е. Симанюк, О. Сичак, Д. Щербину та 

інших. Аналізу питань психологічної підтримки літніх осіб у період карантину 

приділяють увагу Л. Дяченко, О. Ігнатович, О. Іванова, О. Коваленко, К. Котун, Л. 

Лук’янова, Е. Помиткін та інші.  

Мета статті полягає в аналізі сфер самореалізації особистості в літньому віці 

в період карантину та розкриття його значення для гармонійного розвитку літньої 

людини. 

Виклад основного матеріалу. У суспільстві часто існує стереотипне 

ставлення до людей різних вікових категорій, зокрема літній вік часто 

сприймається як вік безпорадності, немічності. Досягнувши цього віку, люди по-

різному ставляться як до себе, так і до віку в цілому: одні можуть бути 

задоволеними собою, своїми здобутками, позитивно оцінювати своє життя, інші, 
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навпаки, сприймають свій життєвий шлях як ланцюг нереалізованих можливостей, 

що постійно супроводжувався різноманітними помилками. 

Літній вік варто навчитися розглядати як вік обраних для нових 

можливостей. Такому ставленню варто вчитися як самій літній особі, так і 

суспільству в цілому. На цьому етапі людина завершує здійснювати професійну 

діяльність, виходить на пенсію, у неї з’являється багато вільного часу для того, щоб 

реалізувати свої потенційні здібності, зайнятися тією справою, на яку раніше не 

вистачало часу. Самореалізація, на думку М. Єрмолаєвої (2002), є потребою осіб 

літнього віку. Задовольняючи цю потребу, людина у віці пізньої дорослості 

знаходить смисл життя, визначає свій життєвий шлях. Усвідомлюючи свою 

потрібність і корисність, літня людина будує плани на майбутнє, мріє, діє і так 

продовжує своє довголіття. 

В. Зарицька (2019) розглядає самореалізацію і як усвідомлену 

цілеспрямовану діяльність, і як використання особистістю власних потенційних 

здібностей та можливостей, і як цільову функцію особистісного розвитку (с. 15). У 

літньому віці особистість, досягнувши певного рівня та маючи відповідний рівень 

компетенцій, які були набуті у процесі життя та праці, здатна реалізувати свої 

можливості в різних сферах діяльності. Ми поділяємо думку В. Петровського щодо 

того, що соціально-психологічна здатність особистості включає два рівні: рівень 

можливостей та рівень досягнення бажаного. Перший пов’язаний із 

самоактуалізацією, а другий – із самореалізацією (Зеер, & Сыманюк, 2020, с. 104). 

Саме під час самоактуалізації людина літнього віку усвідомлює, що вона ще має 

потенційні можливості, здатна досягнути нових звершень, а вже в процесі 

самореалізації здійснює ці можливості, досягає бажаного результату. 

Самореалізація передбачає особистісне зростання людини, задоволення 

потреби у рості та самовдосконаленні, рухові вперед. Самореалізація особистості 

здійснюється в різних видах діяльності, у яких людина здатна задовольнити свої 

потреби в значимості та необхідності, знайти смисл життя. 
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На процес самореалізації літньої людини впливає безліч факторів, серед яких 

зараз усе частіше почали говорити про карантинні обмеження. Карантинні заходи, 

які стали доволі частими в період пандемії COVID-19, вплинули на життя літніх 

осіб, позначилися не лише на їх фізичному, а й на психологічному стані. Літні люди 

перестали почувати себе в безпеці. Багато з них страждають від самотності більше 

ніж раніше, адже втратили можливість міжособистісного спілкування з рідними, 

друзями, знайомими, які намагаються не наражати їх на небезпеку. Літні люди 

стали менш задоволеними життям, що пов’язано із втратою можливості бути 

включеними в соціальне життя. Вони перестали почуватися психологічно 

благополучними. 

На нашу думку, в умовах карантинних обмежень важливо допомогти літній 

людині реалізувати свої можливості, подолати стан самотності. Виокремимо сфери, 

в яких можна самореалізуватися в період пізньої дорослості під час карантину. 

Джерелом розвитку особистості є навчання та пізнання, яке людина здатна 

здійснювати на будь-якому віковому етапі, у тому числі й у літньому віці. В умовах 

карантинних обмежень літня людина може зайнятися пізнавальною діяльністю за 

допомогою як неформальної, так і інформальної освіти. Відвідуючи онлайн 

вебінари (неформальна освіта), читаючи книги, переглядаючи різноманітні 

пізнавальні радіо- та телепередачі, знаходячи корисну інформацію через інтернет 

мережі тощо (інформальна освіта), людина у період пізньої дорослості підвищує 

свою обізнаність, оволодіває новими компетентностями. 

Люди літнього віку мають значний життєвий та професійний досвід, а тому, 

передаючи свої знання молодому поколінню, транслюючи цінності, можуть 

реалізувати себе та задовольнити потребу в повазі зі сторони оточуючих. 

Наставництво можна здійснювати безпосередньо через взаємодію з іншими 

людьми, а в умовах карантинних обмежень це доцільно робити опосередковано, 

використовуючи різноманітні засоби зв’язку. Передати свій досвід можна через 

написання спогадів про своє життя, адже для літнього віку характерна криза, яку В. 

Моргун (2017) називає криза «мемуарів».  
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Доволі поширеним способом самореалізації в літньому віці є творча 

діяльність, куди доцільно віднести і написання мемуарів, автобіографічних 

роздумів. Л. Міщиха (2015) зазначає, що творча діяльність виступає важливим 

чинником уповільнення інволюції людини в цілому, сприяє розширенню досвіду, 

покращує здібності до синтезу. Дослідниця визначає психологічні особливості 

творчої діяльності літньої людини: суб’єктивний досвід; пошук єдності та гармонії, 

смислу життя; опис спостережень, які виникали вподовж життєвого шляху; 

схильність до написання мемуарів; тяжіння до духовних надбань; при виборі 

творчої діяльності у віці пізньої дорослості людина схильна до критичної оцінки, 

осмисленості та виваженості; зростає рефлексія творчої діяльності; домінує 

бажання передавати творчий досвід прийдешнім поколінням, що поєднується із 

відповідальністю перед нащадками; прагнення до творчого безсмертя (с. 73). Л. 

Гончарова (2014) доводить, що рівень творчої активності літніх людей залежить 

від рівня збереженості особистісного творчо-активного психологічного ресурсу (с. 

50). У період карантину літні люди, включаючись у творчу діяльність, мають змогу 

задовольнити потребу в реалізації творчого потенціалу, вийти за межі сімейних 

інтересів чи захоплень, які пов’язані з попередньою професійною діяльністю, 

подолати почуття самотності та отримувати задоволення від життя. 

Спортивно-оздоровча діяльність, бажання реалізувати свої спортивні 

можливості є важливим способом самореалізації особистості в літньому віці, до 

якої можна долучитися й в умовах карантинних обмежень. А. Гакман і М. Байдюк 

(2016) розглядають фізичну активність літніх людей як важливу передумову 

збереження функціональної здатності старіючого організму (с. 116). Фізична 

активність не лише допомагає збільшити тривалість життя, а й зберегти його 

якість, продовжити «молодість» свого тіла. При виборі фізичних навантажень 

важливо враховувати стан здоров’я, функціональні можливості організму людини 

літнього віку та здібності до певного виду спорту. 

У період карантину літні люди втрачають можливість долучатися до 

активного соціального життя через волонтерську, суспільно-політичну діяльність, 
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безпосередню участь у соціальних заходах. Проте доступною для літніх людей 

залишається дистанційна допомога. Така активність сприяє підвищенню 

впевненості літньої людини у собі та своїх можливостях, допомагає подолати 

почуття непотрібності. 

Пізнаючи нове, долучаючись до творчої, спортивно-оздоровчої, 

наставницької чи волонтерської діяльності, літня людина прагне задовольнити 

свою потребу в міжособистісному спілкуванні, що виступає важливим чинником 

самореалізації особистості на даному етапі життя. Задоволення потреби в 

спілкуванні вливає на життєдіяльність літньої людини, знижує темпи старіння, 

покращує фізичне самопочуття, позитивно впливає на емоційний стан, допомагає 

подолати переживання непотрібності. 

О. Коваленко (2014) розглядає міжособистісне спілкування як провідний вид 

діяльності літніх осіб, що включає в себе емоційну, пізнавальну та поведінкову 

складову (с. 196). Літня людина, вступаючи у взаємодію, прагне налагодити 

емоційні стосунки з оточуючими, пізнати їх та відповідно до цього будувати, 

регулювати свою поведінку. Під час карантину звузилося коло осіб, із якими 

людина літнього віку може спілкуватися. Єдиним середовищем такого спілкування 

стало найближче оточення – родина. Проте в багатьох осіб і така можливість 

втрачається як через об’єктивні (відсутність рідних поряд), так і суб’єктивні 

причини (непорозуміння з членами сім’ї). Часто через незнання психологічних 

особливостей людей літнього віку молодше покоління не може знайти спільну 

мову з ними, вступає у конфлікти. Втрачаючи можливість комунікації з рідними, 

літня людина переживає пригніченість, тривожність, стурбованість, стрес, жалість 

до себе, почувається самотньо, у неї спостерігається загострення хвороби.  

В умовах карантинних обмежень літня людина може спілкуватися з друзями, 

однолітками за допомогою телефонного зв’язку чи соціальних мереж. Хоча така 

комунікація не задовольняє в повній мірі потребу в спілкуванні, але все ж надає 

можливість обміну думками, емоціями, допомагає обговоренню проблем, сприяє 

обміну досвідом тощо. 
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Аналіз окресленої проблеми доводить важливість самореалізації під час 

карантинних обмежень, тому що дозволяє літній людині краще пізнати себе, 

відкрити в собі нові можливості, про які раніше особистість не задумувалася; 

допомагає спробувати себе в новій діяльності, оволодіти новими техніками та 

технологіями; сприяє знаходженню нового смислу життя; зумовлює переоцінку 

цінностей; допомагає подолати почуття самотності, відчаю, тривоги, порожнечі, 

жалості до себе; сприяє позбавленню комплексів невпевненості, неуспішності; 

допомагає відчути себе потрібною, корисною; вселяє віру в себе; сприяє 

збільшенню довголіття; формує толерантність до старіння; спонукає до нових 

звершень; рухає вперед, зумовлює особистісне зростання та внутрішню гармонію. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, у літньому віці, віці 

пізньої дорослості людина здатна розкрити свої потенційні здібності та 

можливості, задовольняючи при цьому свою потребу в самореалізації. У період 

карантину літня людина може зайнятися творчою, спортивно-оздоровчою, 

пізнавальною діяльністю, передавати свій досвід прийдешнім покоління та 

допомагати іншим відповідно до своїх можливостей. Залучення до конструктивних 

сфер життєдіяльності позитивно впливає на психологічний стан літніх людей, 

сприяє подоланню самотності, допомагає знайти смисл життя. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в дослідженні психологічного 

благополуччя літніх людей у період карантину, встановленні його взаємозв’язку з 

процесом самореалізації. 

Статтю підготовлено у рамках проєкту 
«Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину». 
Реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0221. Даний проєкт 
фінансується за підтримки Національного фонду досліджень 
України. Зміст, висвітлений у цій статті, може не 
співпадати з поглядами Національного фонду досліджень 
України і є виключно відповідальністю автора статті. 
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МОДЕЛЬ ОСВІТНЬО-СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУ «УНІВЕРСИТЕТ 
ТРЕТЬОГО ВІКУ» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

LIFELONG LEARNING 
 

Анотація. У статті презентовано модель освітньо-соціального проєкту 
«Університет третього віку» як ефективний інструмент реалізації концепції life-long 
learning (LLL), яку складають 5 взаємопов’язаних блоків (концептуально-цільового, 
структурно-функціонального, блоку ресурсного забезпечення, змістового та процесуально-
технологічного). Концептуально-цільовий блок моделі відображає мету, завдання 
освітньо-соціального проєкту «Університет третього віку» та методологічні підходи, які 
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покладено в основу його реалізації (компетентнісний, людиноцентристський, 
андрагогічний, особистісно-орієнтований та ресурсно-орієнтований). Структурно-
функціональний блок відбиває організаційну структуру проєкту як системи зв’язків між 
окремими виконавцями і групами, які працюють над проєктом та забезпечують його 
ефективне функціонування. Блок ресурсного забезпечення презентує консолідацію різних 
ресурсів (кадрових, організаційно-управлінських, дидактико-методичних, інформаційних, 
цифрових, матеріально-технічних тощо), які залучаються до реалізації проєкту. 
Змістовий блок представлено освітніми програмами для слухачів Університету третього 
віку. Процесуально-технологічний блок містить технологічне забезпечення процесу 
реалізації мети та завдань освітньо-соціального проєкту «Університет третього віку» у 
контексті концепції LLL – педагогічні технології, форми, методи навчання, 
найсприятливіші для роботи з людьми похилого віку. Висвітлено результати реалізації 
освітньо-соціального проєкту «Університет третього віку» у ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Ключові слова: модель, проєкт, люди похилого віку, освіта упродовж усього життя, 
освітня програма, Університет третього віку.  

 

MODEL OF THE EDUCATIONAL AND SOCIAL PROJECT "UNIVERSITY OF THE 
THIRD AGE" AS AN EFFECTIVE TOOL OF LIFELONG LEARNING CONCEPT 

IMPLEMENTATION 
 
Summary. The article presents the model of the educational and social project "University of 

the Third Age" as an effective tool for implementing the concept of life-long learning (LLL), which 
consists of 5 interrelated blocks (conceptual-target, structural-functional, resource block, content 
and procedural). technological). The conceptual-target block of the model reflects the purpose, 
objectives of the educational and social project "University of the Third Age" and methodological 
approaches that underlie its implementation (competence, human-centered, andragogical, 
personality-oriented and resource-oriented). The structural and functional block reflects the 
organizational structure of the project as a system of connections between individual performers 
and groups that work on the project and ensure its effective functioning. The resource support unit 
presents the consolidation of various resources (personnel, organizational and managerial, 
didactic-methodical, informational, digital, logistical, etc.) that are involved in the project 
implementation. The content block is presented by educational programs for students of the 
University of the Third Age. The procedural-technological block contains technological support of 
the process of realization of the purpose and tasks of the educational and social project "University 
of the Third Age" in the context of the LLL concept - pedagogical technologies, forms, teaching 
methods, most favorable for work with elderly people. The results of the implementation of the 
educational and social project "University of the Third Age" in the University of Ukoopspilka 
"Poltava University of Economics and Trade" are highlighted. 

Key words: model, project, elderly people, lifelong education, educational program, 
University of the Third Age. 

 

Постановка проблеми. З початком нового тисячоліття світ вступив у нову 

епоху – епоху знань. Настільки висока оцінка ролі знань та освіченості громадян, 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
176 

підтримана всіма розвиненими державами, свідчить про перегляд традиційних, 

уявлень про навчання зокрема, та життєвий шлях особистості в цілому. 

Забезпечити успішний перехід до економіки та суспільства, заснованих на знаннях, 

покликана концепція «освіта упродовж усього життя» (Life Long Learning – LLL), 

котра посідає ключове місце в низці прогресивних ідей сучасності. Її суспільна 

значущість віддзеркалюється в забезпеченні для кожної людини, незалежно від 

віку, можливостей постійного розвитку життєвих компетентностей, 

самовдосконалення, всебічної реалізації упродовж усього життя, інвестиції в себе, 

що, у свою чергу, сприяє забезпеченню процвітання всього суспільства. Вочевидь, 

Україна як прогресивна європейська держава має створювати умови для 

підвищення рівня освіченості своїх громадян, ефективності їх професійної 

діяльності, продуктивності життя. Актуалізація цих ідей знайшла своє 

відображення у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна до 2030 

року» декомпозицією цілей: якісна освіта (забезпечення всеосяжної, справедливої і 

якісної освіти і забезпечення можливості навчання протягом усього життя для 

всіх), партнерство (партнерство в інтересах сталого розвитку..., уряд, громадянське 

суспільство, дослідники, наукові кола та бізнес повинні діяти спільно). Відтак, для 

нашої держави концепція LLL стає не лише пріоритетним напрямом її державної 

політики, але й ключовою сферою соціальної політики, засобом піднесення 

соціокультурного та економічного потенціалу. А для сучасної педагогічної теорії та 

практики очевидною стає нагальна потреба у реалізації концепції LLL, оновленні 

змісту безперервної освіти, дидактичного інструментарію, пошуку 

методологічного базису та нових моделей.  

Аналіз останніх досліджень. Вивчення наукового доробку вітчизняних та 

зарубіжних учених (С. Бартлет, Д. Бартон, Дж. Бенгтсон, М. Дік, П. Джервіс, В. 

Іванько, О. Ільченко, Н. Кононец, П. Ленгранд, В. Мокляк, С. Морозова та ін.) дає 

змогу засвідчити, що нині світова освітянська спільнота спрямовує свою увагу на 

інструменти реалізації концепції LLL. Аналітичне осмислення наукового доробку 

слугує підставою до висновку, що терміносполучення «освіта упродовж усього 
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життя (life-long learning)» у педагогіці трактується як: навчання, що проходить 

через весь життєвий цикл із раннього дитинства до глибокої старості; 

цілеспрямовано організована навчальна діяльність, котра здійснюється упродовж 

усього життя та спрямована на покращення знань, умінь та компетентностей в 

особистій, соціальній, громадській, професійній сфері; розширений контекст освіти 

та навчання задля охоплення усього життя людини та забезпечення можливостей 

саморозвитку; постійно триваючого, цілеспрямованого, добровільного навчання, 

прагнення до знань як з особистих, так і професійних причин; система формальної 

(formal), неформальної (nonformal) та інформальної (informal) освіти; процес 

зростання освітнього (загального та професійного) потенціалу особистості 

протягом усього життя на основі використання системи державних та громадських 

інститутів та відповідно до потреб особистості та суспільства [1; 2; 6; 7; 8; 9; 11; 12]. 

Водночас, уважаємо, що при реалізації концепції LLL доцільно звернути увагу на 

створення соціально-педагогічного середовища, яке сприятиме навчанню 

упродовж життя людей похилого віку, їх соціальній адаптації, виявленню і 

розвитку навичок, компетенцій, а також надання інформативних та навчально-

консультативних послуг, на можливість створення унікального освітнього процесу, 

котрий відбиватиме запити кожної людини, адже найбільшим культурним 

досягненням народу є його щасливі люди похилого віку. 

Мета статті – схарактеризувати модель освітньо-соціального проєкту 

«Університет третього віку», котра є ефективним інструментом реалізації 

концепції LLL у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ПУЕТ). 

Основний виклад матеріалу. Згідно з концепцією LLL, класична освіта та 

навчання мають бути розширені до такого формату, щоб включати: усі вікові 

групи, усі навички та галузі знань та використовувати усі можливі способи для того 

щоб усі і кожен мали змогу розвиватися [12]. Це віддзеркалює ключову ідею 

концепції LLL (рис. 1). 
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На виконання Стратегії розвитку ПУЕТ на 2017-2022 роки, заходів щодо її 

імплементації та з метою забезпечення суспільної активності громадян, надання 

можливості навчання упродовж усього життя, ПУЕТ зініціював створення та 

реалізацію освітньо-соціального проєкту «Університет третього віку» (керівник 

проєкту – д.пед.н. Нестуля С. І.), який, безперечно, має велике значення у контексті 

реалізації ключової ідеї концепції LLL і, безумовно, потужний ресурсний 

потенціал [3].  

  

Рис. 1. Ключова ідея концепції LLL 

 

Задля реалізації проєкту нами розроблено модель, яку складають 5 

взаємопов’язаних блоків: концептуально-цільовий, структурно-функціональний, 

блок ресурсного забезпечення, змістовий та процесуально-технологічний.  

 

Рис. 2. Модель освітньо-соціального проєкту «Університет третього віку» як 
ефективний інструмент реалізації концепції LLL 
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Концептуально-цільовий блок моделі відображає мету освітньо-соціального 

проєкту «Університет третього віку» – створення та функціонування соціально-

педагогічного середовища, яке сприятиме навчанню впродовж життя, соціальній 

адаптації, виявленню і розвитку навичок, компетенцій, а також надання 

інформативних та навчально-консультативних послуг. Фактично, метою проєкту є 

створення умов віковій категорії 55+ для досягнення 4-ї Глобальної цілі Сталого 

розвитку ООН: «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

забезпечення можливості навчання впродовж життя для всіх». 

Декомпозиція визначеної мети віддзеркалює основні завдання проєкту: 

 організація, проведення навчання та освітньо-інформативних заходів для 

людей старшого та похилого віку; 

 сприяння всебічному розвитку людей старшого та похилого віку та їх 

реінтеграції в активне життя суспільства; 

 надання навчально-консультативних послуг (користування бібліотекою, 

електронним читальним залом, спортивним залом та іншими навчальними 

ресурсами університету тощо); 

 адаптація людей старшого та похилого віку до сучасних умов життя шляхом 

оволодіння новими знаннями: сучасних методів збереження здоров’я; 

формування принципів здорового способу життя; основ законодавства та 

його застосування на практиці; формування та розвитку навичок 

використання новітніх цифрових технологій; потенціалу та можливостей 

волонтерської роботи тощо [3]. 

Концепція LLL в Університеті третього віку (УТВ) передбачає набуття таких 

ключових компетентностей (Рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського союзу 

та Ради (ЄС) від 17 січня 2018 року): грамотність (Literacy competence); мовна 

компетентність (Languages competence); математична компетентність та 

компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence and 

competence in science, technology and engineering); цифрова компетентність (Digital 

competence); особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and 
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learning competence); громадянська компетентність (Civic competence); 

підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence); компетентність 

культурної обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression 

competence). 

Зміст блоку включає методологічні підходи, які покладено в основу реалізації 

проєкту: компетентнісний, людиноцентристський, андрагогічний, особистісно-

орієнтований та ресурсно-орієнтований. 

Компетентнісний підхід передбачає, що кожен слухач УТВ, який відвідує 

обрані курси, розвиває мовну, громадянську, підприємницьку, особисту, соціальну 

та навчальну компетентність, математичну компетентність та компетентність у 

науках, технологіях та інженерії, компетентність культурної обізнаності та 

самовираження, і, насамперед, цифрову задля успішної життєдіяльності в умовах 

цифрового соціуму [10]. 

Людиноцентристський підхід є практичним і світоглядним орієнтиром, 

філософією творення людини – конкретної, живої, енергійної, незалежно від віку, 

професії, досвіду, ціннісних координат, чия діяльність обумовлена єдністю розуму і 

душі, що спонукає цінувати життя у всіх його проявах, життя на повну силу [8].  

Андрагогічний підхід зорієнтований на організацію неформальної та 

інформальної освіти кожної людини, побудову навчального середовища як синтезу 

співтворчості викладачів і слухачів з педагогічно обґрунтованим управлінням, 

створення організаційно-педагогічних засад постійного та систематичного 

поповнення знань для кожного, хто цього прагне [5]. 

Особистісно-орієнтований підхід зорієнтовує на можливість забезпечення 

повною мірою індивідуальної освітньої траєкторії для кожного слухача, 

індивідуальної педагогічної підтримки людей похилого віку задля ефективності 

забезпечення процесів самопізнання, самовдосконалення, самореалізації й 

саморозвитку їх особистості [11]. 

Ресурсно-орієнтований підхід базується на концепції ресурсно-орієнтованого 

навчання, яка узгоджена з основними завданнями стратегії ПУЕТ, і передбачає 
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консолідацію різних ресурсів (кадрових, організаційно-управлінських, дидактико-

методичних, інформаційних, цифрових, матеріально-технічних тощо), які 

оптимально можуть бути використані при реалізації проєкту [2; 9].  

Структурно-функціональний блок відбиває організаційну структуру проєкту 

як системи зв’язків між окремими виконавцями і групами, які працюють над 

проєктом та забезпечують його ефективне функціонування. 

Наголосимо, що загальну відповідальність за організацію діяльності УТВ несе 

ректор ПУЕТ. Безпосередня відповідальність за ефективне функціонування 

освітньо-соціального проєкту «Університету третього віку» покладається на 

першого проректора, директора навчально-наукового інституту лідерства, 

директора науково-навчального центру, начальника науково-методичного центру 

управління якістю діяльності, завідувача навчально-наукового проєктного бізнес-

центру, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів. Відповідальність 

за якісне надання освітньо-педагогічних послуг покладається на науково-

педагогічних працівників. 

Також до реалізації проєкту долучилися партнери: ГО «Світло надії», ГО 

«Центр освіти дорослих Полтавщини», Інститут розвитку міста, Українська 

медична стоматологічна академія (нині Полтавський державний медичний 

університет), Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. 

Короленка та ін. Ініціативна група досвідчених навчально-педагогічних 

працівників університету визначила стратегію просування ідеї навчання серед 

людей похилого віку та залучення їх до співпраці задля формування середовища 

спілкування, самореалізації та саморозвитку з метою їх соціалізації в 

інформативному середовищі та поліпшення їх соціальної функціональності.  

Блок ресурсного забезпечення презентує консолідацію різних ресурсів 

(кадрових, організаційно-управлінських, дидактико-методичних, інформаційних, 

цифрових, матеріально-технічних тощо), які залучаються до реалізації проєкту.  

Практикою доведено, що якість заходів у межах реалізації проєкту 

складається із комплексу взаємопов’язаних впливів, можливостей та умов, що 
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визначають його ресурсне забезпечення, а саме: кадрове (досвідчені викладачі-

тренери, науково-педагогічні співробітники ПУЕТ, ПДМУ, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 

професійні хореографи, майстри креативних індустрій,  співробітники фінансових 

установ міста, органів місцевого самоврядування та державної влади, які мають 

відповідну вищу освіту та пройшли спеціалізовані тренінги з андрагогіки (освіта, 

навчання і виховання дорослих)); матеріально-технічне (10 спеціалізованих 

комп’ютерних аудиторій загальною кількістю 250 місць, підключених до мережі 

Інтернет та об’єднаних внутрішньою локальною мережею; 20 аудиторій, 

обладнаних мультимедійними пристроями; 3 спеціально обладнані тренінгові 

аудиторії; спортивна зала зі спеціальним обладнанням та роздягальнями; 3 

спеціально обладнані танцювальні зали; спеціалізовані лабораторії з обладнанням 

та зразками проведення оцінки безпечності продуктів в рамках курсу «Хочу жити в 

якісному світі»; навчальний ресторан з необхідними наборами столового посуду та 

приборів на 25 персон для сервірування столів в рамках курсу «Справжня леді»; 

актова зала на 650 посадкових місць; читальні зали (класична та електронна); 

медіатека); дидактичне (традиційні та електронні посібники, підручники, робочі 

зошити тощо, і, насамперед, розроблені і викладені на платформі дистанційного 

навчання ПУЕТ MOODLE дистанційні курси для людей похилого віку); 

інтерактивно-комунікативне (взаєморозуміння та взаємозадоволеність спільною 

діяльністю всіх суб’єктів, їх переважно позитивна налаштованість та партнерська 

участь у конструюванні й оптимізації освітнього процесу) [3; 4]. 

Змістовий блок представлено освітніми програмами для слухачів УТВ. Так, 

освітні програми 2018-2019 навчального року були укладені на основі 

соціологічних досліджень освітніх потреб людей вікової категорії 55+, які 

проживають у м. Полтава та слухачів УТВ. У зв’язку з цим одночасно із 

загальноосвітнім «Базовим курсом» слухачам були запропоновані спеціалізовані 

освітні програми: «Інформаційно-комунікативні технології», «Англійська мова», 

«Психологія дорослості (55+)», «Хочу жити в якісному світі», «Здорове довголіття». 

Новацією цього навчального року став також «Соціально-адаптивний курс», який 
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має мотиваційний характер і сприяє інтеграції людей похилого віку до активного 

суспільного життя. 

У 2019-2020 навчальному році завершено формування оптимального 

навчального плану для слухачів УТВ. Ним передбачено збереження «Соціально-

адаптивного курсу». Водночас, значно розширено коло спеціалізованих курсів. До 

попередніх додалися: «Краєзнавчі студії Полтавщини», «Особистісний розвиток», 

«Здоровий спосіб життя», «Хореографія», «Дизайн і арт-терапія», «Фізичне 

навантаження для людей 55 +», «Майстер-класи», «Справжня леді», «Творча 

лабораторія «Ретро-бабуся», «Теорія систем у світосприйнятті сучасної людини». 

Тенденцію розширення навчальних курсів збережено і в 2020-2021 навчальному 

році: запропоновано новий курс «Філософсько-релігієзнавчі студії», який викликав 

жвавий інтерес слухачів. Кожен із курсів, які пропонуються слухачам УТВ, 

розрахований на 64 години аудиторних занять, має відповідну науково-

обґрунтовану та апробовану навчальну програму, забезпечений необхідними 

методичними матеріалами. Навчальні програми курсів узгоджені з Інститутом 

розвитку міста та затверджені першим проректором ПУЕТ. Слухачам також 

пропонується широкий спектр занять на різноманітні теми: «Як не піддатися 

впливу реклами на свідомість споживачів», «Управління конфліктами», 

«Управління стресом», «Спілкування», «Гігієна харчування», «Складання 

ощадливого бюджету сім’ї», «Планування інвестиційного життя з урахуванням 

наявних можливостей», «Історичне краєзнавство», «Мовний етикет» та ін. 

Процесуально-технологічний блок містить технологічне забезпечення 

процесу реалізації мети та завдань освітньо-соціального проєкту «Університет 

третього віку» у контексті концепції LLL – педагогічні технології, форми, методи 

навчання, найсприятливіші для роботи з людьми похилого віку, та позиціонує 

вивчення курсів навчального плану для слухачів УТВ як дидактичних проєктів, 

котрі відповідають сучасним освітнім реаліям. 

Висновки і результати. Таким чином, розроблена модель освітньо-

соціального проєкту «Університет третього віку», яку складають 5 
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взаємопов’язаних блоків (концептуально-цільовий, структурно-функціональний, 

блок ресурсного забезпечення, змістовий, процесуально-технологічний) відбиває 

теоретико-методологічне підґрунтя реалізації концепції LLL. Практична реалізація 

моделі дає можливість зафіксувати такі позитивні результати, адже від самого 

початку реалізації проєкт УТВ викликав жвавий інтерес у жителів м. Полтава. 25 

січня 2018 р. до занять приступили 322 слухачі віком 55+. З 1 вересня 2018 р. 

навчатися в УТВ виявили бажання понад 450 осіб, а з вересня 2019 р - 629. Загальна 

кількість слухачів УТВ з 1 січня 2021 р. – 691 особа, об’єднані у 24 академічні групи.. 

Очікувана загальна кількість слухачів УТВ з 1 вересня 2021 р. – 750 осіб, які 

планується об’єднати у 26 академічних груп.. Динаміка наборів слухачів на освітні 

програми УТВ засвідчує їх актуальність та високий якісний рівень їх реалізації. 

У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19 з листопада 2020 р. у періоди запровадження карантинних обмежень 

проєкт реалізовується за дистанційними технологіями, для чого було створено 

відповідні умови: викладачами проєкту надана допомога слухачам щодо освоєння 

ними технологій дистанційного навчання; в системі дистанційного навчання ПУЕТ 

MOODLE створено відповідний сегмент; викладачами розроблено і розміщено на 

платформі MOODLE 12 дистанційних курсів. Технологіями дистанційного навчання 

користується близько 80 % слухачів проєкту (більше 550 осіб).     

Проєкт отримав належну оцінку депутатів Полтавської міської ради та її 

виконавчого комітету. Завдяки їх підтримці у першому семестрі 2018-2019 та 

першому семестрі 2019-2020 навчальних років він частково фінансувався за 

рахунок коштів міської прогарами «Турбота», а в другому семестрі 2018-2019 

навчального року – в рамках міської програми «Бюджет участі 2018 р.». 15 

листопада 2018 р. під час круглого столу «Громадянська активність людей 

поважного віку: проблеми та перспективи їхнього розв’язання у Полтаві» міська 

влада задекларувала наміри і в подальшому підтримувати практику навчання 

людей похилого віку та розширення можливостей УТВ. Проєкт УТВ отримав також 

всеукраїнське та міжнародне визнання та підтримку. ГО «Центр освіти дорослих 
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Полтавщини» та ПУЕТ прийняті до Української асоціації освіти дорослих. За 

результатами другого Всеукраїнського конкурсу кращих проєктів у сфері освіти 

дорослих у 2019 р. проєкт УТВ посів перше місце у номінації «Кращий освітній 

проєкт для осіб поважного віку». На обласному форумі «Цілі  сталого розвитку: 

Полтавський вимір» (березень 2019 р.) презентація проєкту УТВ отримала високу 

оцінку директора Програми розвитку ООН в Україні Янтомаса Хімстра.  

Послідовно підтримує проєкт Інститут міжнародного співробітництва 

Німецької асоціації народних університетів DVV International. У вересні-грудні 2018 

р. за його фінансової підтримки для слухачів УТВ було реалізовано спеціальний 

курс «Інформаційно-комунікативні технології в розвитку громадянських 

компетентностей та соціальної активності людей поважного віку», який пройшли 

73 особи. DVV International взяв на себе також фінансування перепідготовки 

викладачів УТВ за спеціальними програмами з андрагогіки в рамках міжнародного 

проєкту «Curriculum GlobALE» (наразі такі спеціалісти є унікальними для України). 

З травня 2018 р. DVV International розпочав фінансування проєкту «Центр освіти 

дорослих – середовище особистісного та професійного розвитку», який до 2021 р. 

включно буде виконуватися ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» та ПУЕТ. 24 

грудня 2019 р. представниками Полтавської міської ради, ГО «Центр освіти 

дорослих Полтавщини», ПУЕТ, DVV International, ГС «Українська асоціація освіти 

дорослих» підписано меморандум «Про співпрацю і партнерство» в царині 

навчання та освітньо-культурного розвитку дорослого населення Полтавщини. 

Успішна реалізація положень «Меморандуму» створює передумови для отримання 

Полтавою міжнародного статусу «Місто, що навчається». Він надається на 

звернення органу місцевого самоврядування та за поданням Всеукраїнської 

асоціації міст, що навчаються Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 

і культури (ЮНЕСКО). 19 лютого 2020 року між Управлінням освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради, ПУЕТ і ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» 

підписано меморандум «Про співробітництво», який визначає  співпрацю сторін з 

координації зусиль для реалізації державної політики у сфері освіти, проведення 
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спільних заходів (семінарів, тренінгів, майстер-класів, лекцій, круглих столів, 

конференцій, конкурсів тощо) та т. ін. 5 березня 2020 року підписано «Угоду про 

наукове співробітництво» між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України, ПУЕТ і ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини». 

У рамках угоди у листопаді – грудні 2020 р. 30 викладачів проєкту «Університет 

третього віку» підвищили кваліфікацію за програмою «Формування андрагогічної 

компетентності викладача в контексті викликів дистанційної освіти» в Інституті 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (5 кредитів ECTS - 150 

академічних годин). 

Наше дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективними є 

аналіз особливостей освіти дорослих у вітчизняній та зарубіжній практиці, пошуки 

дидактичних умов ефективного навчання людей похилого віку, інноваційних 

методик і форм реалізації проєкту. 
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РОЗВИТОК САМОКОНТРОЛЮ Й СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ЧИННИК 
ГАРМОНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ПОХИЛОМУ ВІЦІ 

 
Анотація. Статтю присвячено висвітленню проблеми гармонізації психологічного 

здоров’я особистості похилого віку шляхом цілеспрямованого розвитку самоконтролю. 
Автором представлено аналіз поняття «психологічне здоров’я», розроблено й 
презентовано розгорнутий зміст психотренінгу, спрямованого на розвиток самоконтролю 
й стресостійкості у літніх осіб.  

Ключові слова: психологічне здоров’я, самоконтроль, стресостійкість, особистість 
похилого віку. 

 

DEVELOPMENT OF SELF-CONTROL AND STRESS RESISTANCE AS A FACTOR OF 
HARMONIZATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH IN THE ELDERLY AGE 

 

Summary. The article is dedicated to the problem of harmonization a psychological health 
of personality in advanced age by the development а self-control. The author presents an analysis of 
the concept of «psychological health». There were described a detailed  content of the psycho-
training, directing to the development of self-control and stress tolerance of elderly people. 

Key words: psychological health, self-control, stress resistance, elderly personality. 
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Постановка проблеми. Проблема гармонізації психологічного здоров'я 

особистості виявляється сьогодні актуальною й соціально значущою. Останніми 

роками відбулися серйозні зміни в екологічному, економічному житті суспільства, 

що безперечно відбивається на психологічному кліматі в Україні й на здоров’ї її 

громадян, особливо у похилому віці. Втрата психологічного здоров’я суттєво 

впливає на якість життя особистості. Хронічна втома, роздратованість, емоційна 

неврівноваженість, депресія, відчуття спустошеності життя, втрата самовладання, 

агресивність, слабовілля, егоцентризм – усе це є проявами дисгармоній 

психологічного здоров’я [1], які постають причинами психологічних проблем літніх 

людей. Тому нагальною проблемою психологічної науки є своєчасна профілактика 

дисгармоній психологічного здоров’я людини похилого віку. 

У психологію поняття «психологічне здоров'я» вперше було введене І. В. 

Дубровіною і тривалий час входило в базовий зміст поняття психічного здоров'я як 

його частина [3]. Однак сучасна наука розмежовує сфери психічного й 

психологічного здоров'я, адже існує декілька специфічних рівнів життєдіяльності 

людини: біологічний, психічний, психологічний, соціальний, духовний. І на 

кожному з цих рівнів здоров'я має специфічні особливості свого прояву [6].  

За нашим визначенням, психологічне здоров'я – це складне, багаторівневе 

утворення, що презентує гармонійний тілесно-душевно-духовний стан особистості, 

основою якого є баланс між внутрішніми процесами (духовними, соціальними, 

емоційними, вольовими, інтелектуальними, соматичними), між людиною та світом 

в цілому [4]. Основні функції психологічного здоров'я – це конструктивний 

розвиток особистості й підтримка динамічного балансу між людиною й 

середовищем, що вимагає мобілізації особистісних ресурсів, адаптаційних 

можливостей, актуалізації духовного потенціалу [5]. 

Психологічне здоров'я є підґрунтям особистісної стійкості та психологічного 

імунітету людини в ситуаціях соціально-економічних, політичних, екологічних 

криз. Воно зумовлює конструктивність особистісного розвитку.  

Основними проявами психологічного здоров'я особистості виступають: 
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 Духовна спрямованість (орієнтація на реалізацію вищих цінностей,  

усвідомленість сенсу життя, творча самоактуалізація особистості); 

 Розвинена самосвідомість (адекватна самооцінка, готовність до 

самовизначення й морального вибору, розвиненість моральних ставлень та 

когнітивних здібностей); 

 Соціальна адаптація (уміння жити серед людей, справлятися з проблемами); 

 Повноцінна саморегуляція, стресостійкість, самоконтроль, емоційна 

стабільність, фрустраційна толерантність, почуття особистісного 

благополуччя; 

 Здоровий спосіб життя, енергійність, активність, гарні почуття, настрій. 

Одним з чинників гармонізації психологічного здоров’я літніх людей є 

цілеспрямований розвиток самоконтролю й стресостійкості. 

Самоконтроль змушує людину робити те, що необхідно, хоча й не хочеться й 

допомагає протистояти як тиску з боку інших людей, так і власним слабостям. Коли 

у людини немає внутрішньої дисципліни, вона опиняється в полоні – або інших 

людей, або в самого себе (або лежить на дивані, страждаючи від депресії, або 

зловживає алкоголем, або їсть багато солодощів).  

Слабовілля є джерелом таких проблем як неорганізованість, надлишкова 

вага, нетерпимість до дискомфорту, невміння володіти собою, досягати мети.  

Нами було розроблене психотренінгові заняття для літніх людей, що 

спрямоване на розвиток самоконтролю й стресостійкості. Заняття розраховано на 

дві астрономічні години й включає міні-лекцію та практичні психотренінгові 

вправи. Далі наведено детальний зміст заняття. 

Міні-лекція: «Самоконтроль. Стресостійкість» (45 хвилин). 

Основою самоконтролю особистості є воля – це психічний процес, що 

викликає активність людини і спонукає переборювати перешкоди. Це вміння 

управляти своїм життям, здатність ставити мету, планувати цілеспрямовані дії й 

докладати зусилля для її досягнення. Воля допомагає переборювати зовнішні й 

внутрішні перешкоди (лінощі, страхи, нездатність сконцентруватися, активно 
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діяти). Вона зумовлює розвиток самоконтролю, організованості, терплячості, 

рішучості й стресостійкості. Вольовий самоконтроль має бути спрямованим на 

самовиховання, подолання своїх слабостей, на відмову від шкідливих звичок.  

Самоконтроль має дві складові: мету й зусилля для її досягнення. У 

Найважливішими є бажання й рішучість людини. Наприклад, схильність до 

алкоголізму – це наслідок ослаблення волі, що не може бути ефективно вилікувана 

без бажання самого алкоголіка перебороти себе. Саме лікування являє собою 

процес тренування самоконтролю. Вольовий потенціал особистості визначається її 

готовністю все починати з початку й наполегливо боротися зі своєю лінню. 

Головне в цій боротьбі – бажання стати сильніше.  

Спочатку людина працює на зміцнення самоконтролю, потім сильний 

самоконтроль працює на неї.  

Формула успіху: захотів — спланував — зробив. Для того щоб спрацював 

останній елемент потрібний самоконтроль. Без особистих зусиль не буває 

розвитку. Переборювати себе – це нормально. А бути вольовою людиною насправді 

приємно.  

У дитинстві дитина вчиться контролювати свою зовнішню поведінку з 

урахуванням інтересів інших людей: не брати без дозволу речі. Деякі люди так і 

зупиняються на першому етапі. Однак цього недостатньо.  

Тому другий етап — навчитися контролювати потік своїх думок, почуттів і 

бажань: контролювати вибухи гніву й агресії (якщо ми безконтрольно виражатиме 

свої почуття, це навряд чи принесе нам користь).  

Наступний етап – це контроль над сприйняттям. У кожній ситуації треба 

шукати не те, чим вона вам не подобається, а те, чому вона може навчити.  

Самоконтроль розвивається як в спорті через тренування. Часто ми не 

можемо змусити себе щось зробити тому, що переоцінюємо складність роботи. 

Нерідко бажання працювати приходить тоді, коли ви щось починаєте робити. У 

житті не існує випадків, коли велика перемога була б досягнута легкими 
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зусиллями. Перемагають ті, чиї вольові зусилля дозволяють не відхилятися від 

мети. Ніщо так не загартовує самоконтроль, як невдачі й поразки.  

Існують наступні види самоконтролю [2].  

Самонаказ допомагає переборювати небажання людини, змушує робити те, 

що потрібно, а не те, що хочеться. Самонаказ застосовується, коли людина бачить 

свої недоліки, й переконана, що треба поводитися інакше, але не може змусити себе 

виконувати намічений план дій. У цей момент з’являється необхідність у приказній 

формі рішуче наказати себе зробити необхідну дію. Якщо самонаказ не допомагає, 

необхідно повторити його кілька разів. Наступного разу виконати таку дію буде 

легше, а надалі вона стане звичкою.  

Самонастрой допомагає володіти собою у складних ситуаціях. Він може бути 

застосований у процесі самовиховання будь-яких якостей. З метою зміни свого 

відношення й поведінки рекомендуються багаторазово повторювати заздалегідь 

підготовлені фрази: «Я буду слухати співрозмовника, не перебиваючи його!». 

Робити це треба до тих пір, доки не з’явиться стійка навичка вольових дій — 

уміння поводитися відповідно до самонастрою. 

Саморегуляція — це вміння стежити за зовнішніми проявами емоційних 

станів. Змінюючи вираження обличчя й відчуття тіла, можна регулювати свій 

психічний стан (наприклад, розслаблення м’язів допомагає перебороти гнів). 

Саморегуляція сприяє розвитку здатності до управління почуттями, умінню 

приборкувати їх, не дратуватися в критичних ситуаціях, терпимо сприймати 

недоліки, слабкості, інших людей.  

Самокоректування – це уміння контролювати свої дії, тримати себе в руках, 

швидко заспокоюватися в складних ситуаціях. Саме важке – контроль власних 

думок. Самокоректування дозволяє свідомо перетворювати хаос негативних думок 

у гармонійну структуру, що приводить до ефективного використання життєвої 

енергії особистості.  

Самостимуляція — це метод самозаохочення й самопокарання. У випадку 

невдачі потрібно подумки говорити собі: «Я вчинив погано!», «Соромно!». А в 
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випадку успіхів доцільно подумки сказати: «Правильно!». Але така робота дає 

результат тільки у випадку, якщо вимоги до себе постійно зростають. 

Проте, воля сама по себе — це просто сила, яка може служити як во благо, так 

і во зло. Навіть дуже розвинена воля — ніщо, якщо не спрямовується вектором 

моральної сили. Воля без моральної мети — не більш, ніж спосіб самоствердження, 

підтримки самооцінки.  

Тож, розвивати самоконтроль важливо, але не менш важливо доповнити його 

розвитком розуму й мудрості. Існує різниця між завзятістю й упертістю: завзятість 

— це прояв сили волі, а впертість – навпаки: невміння управляти своїми 

пристрастями. В першому випадку — це мужня людина, в іншому – вперта. Відтак, 

воля має обслуговувати моральні цілі. Доброю волею виступає духовна воля, що 

керується совістю.  

Самоконтроль – це «морально-психологічний м’яз», який може бути 

розвинутий до своєї досконалості. Для того, щоб мати самоконтроль, його потрібно 

тренувати, підтримувати в тонусі. Наприклад, з цією метою Микола Тесла вирішив 

відмовитися від кави. Тренуючи й провокуючи волю, він замовляв каву, але не пив 

її, а лише вдихав її аромат. Коли він навчився робити це зовсім спокійно, то 

відмовився від кави зовсім. Розвивати самоконтроль — справа не швидка, але 

цілком реальна: це може кожна людина. Фізичні вправи можуть бути ефективними, 

якщо їх використовувати з метою виховання волі. Труднощі полягають у тім, що 

слабовільні люди можуть зробити вправу 1-2 рази – й кинути. Надто складні задачі 

приведуть лише до зривів, розпачу й зневіри у себе. Самоконтроль – це навичка, що 

виробляється в процесі довгого повторення вольових зусиль. Недостатньо один 

раз сходити на тренування. Потрібно поступове навантаження. Чим навантажити 

себе (кількістю роботи, фізичними навантаженнями, відповідальністю, 

дисципліною) – не дуже важливо, головне, щоб обсяг навантажень був трохи 

більше ніш звичний. Самоконтроль виховується дією. Тому робіть саме те, що 

потрібно для досягнення мети. Якщо хочете вдосконалити свою фізичну форму – 

займайтеся фітнесом по півгодини протягом 1-2 місяців. Вам необхідно щодня 
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робити те, що Ви заздалегідь запланували, виробляючи корисну звичку й 

справляючись зі своєю лінню. Таким чином, ви не тільки розвиватиме волю, але й 

отримаєте користь від цього. 

Вправи, що спрямовані на виховання волі у повсякденному житті:  

а) ранковий підйом, (якщо вставати на 10-15 хвилин раніше звичного часу);  

б) розвити важливу властивість – «квапитися не поспішаючи» (сучасне життя 

з його стресами змушує нас поспішати навіть тоді, коли в цьому немає потреби);  

в) якщо довго немає можливості поїсти – це шанс потренуватися у терпінні;  

г) лягайте спати у певний час;  

д) увечері не піддаватися спокусам дивитися серіали. 

Самоконтроль сприяє розвитку стресостійкості, що проявляється у 

терплячості, самовладанні. Стресостійкість дозволяє залишатися спокійним в 

умовах стресу, переборювати труднощі, контролювати свої емоції, проявляючи 

витримку й такт. Комунікативна стресостійкість – це здатність вести ефективну 

комунікацію, незважаючи на стрес (в умовах дефіциту часу, при втомі, поганому 

самопочутті). Завдяки стресостійкості в екстремальних умовах відбувається 

перехід психіки на високий рівень активності, що дозволяє зберігати імунітет та 

ефективність діяльності. Стресостійкість – це внутрішня броня, що допомагає 

сприймати все це спокійно. 

Як розвити стресостійкість? Існує декілька способів подолання стресу: 

1) активна взаємодія зі стресором (договір з ним) або вплив на саму 

проблему;  

2) зміна відношення до проблеми або інша інтерпретація проблеми;  

3) зменшення фізичного ефекту від стресу (саморегуляція, аутотренінг).  

Існують 9 правил розвитку стресостійкості. 

1. Порядок дисциплінує людину й створює відчуття стабільності. Для зняття 

стресу наведіть порядок: розберіть речі, посуд.  



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
194 

2. Якщо «накручувати» себе дрібними неприємностями й переказувати їх 

навколишнім, стрес буде відчуватися сильніше. Іноді досить проігнорувати хамство 

або посміхнутися щодо своїй помилки, щоб життя здалося простіше. 

3. Не зловживайте кавою, сигаретами, алкоголем: у результаті замість 

бажаного результату формуються залежності, які лише поглиблюють проблему. 

4. Розставляйте пріоритети: виконуйте завдання у міру їх важливості й 

терміновості. 

5. Відгородите себе від непотрібної інформації. Подумайте, що з отриманої 

інформації є для вас важливим? Якщо перегляд новин або телефонні розмови стали 

непотрібною звичкою, прийшов час від них позбутися. 

6. Часто під впливом стресу накопичується агресія, що виражається у бажанні 

підвищити голос. Часом вона відчувається як напруга в м’язах. Фізична розрядка — 

прогулянка або корисна фізична робота дадуть м’язам розрядку. 

7. Кращий спосіб зняти стрес — це повноцінно відпочивати. Важливо вчасно 

лягати спати й спати 8- 9 годин. Це покращує настрій, підвищує психічну 

стабільність. 

8. Гумор встановлює буфер між стресом і негативними емоціями. Людина, яка 

здатна перетворити «жахливі новини» на смішні, менш схильна до напруги, гніву, 

ніж та, хто сприймає всі дуже серйозно. 

9. Формуйте дослідницьку позицію в стресовій ситуації. Змінюйте позицію з 

реактивної: «Жах! Жах! Жах!» на рефлексивну: «Це – цікавий і непростий випадок!» 

10. Шукайте додаткову інформацію, що знімає невизначеність;  

11. Відкладайте час досягнення мети. 

Реакції особистості в ситуаціях стресу. Реакції різних людей у ситуаціях 

стресу розрізняються на групи в залежності від локусу контролю. Локус контролю 

– це особистісна характеристика, що відбиває схильність приписувати свої успіхи 

або невдачі внутрішнім або зовнішнім факторам. Локус контролю може бути 

зовнішнім або внутрішнім. 
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Зовнішній локус контролю (екстернальність) – це схильність приписувати 

причини невдач зовнішнім факторам (умовам навколишнього середовища, діям 

інших людей, випадковості). Зовнішній локус контролю викликає синдром 

придбаної безпорадності, ставить людину в позицію жертви і підвищує ризик 

захворювань. Люди, які мають зовнішній локус контролю (екстернали) не здатні на 

особистісне самовизначення, оскільки орієнтуються переважно на зовнішні 

чинники. Однак, свої успіхи вони нерідко можуть приписувати собі.  

Внутрішній локус контролю (інтернальність) є підґрунтям розвитку 

відповідальності – це схильність приписувати результати дій внутрішнім факторам 

(власним якостям). Особи, що мають внутрішній локус контролю (інтернали) 

намагаються самостійно вирішувати проблеми й тому незалежні від думки інших. 

Вони вважають себе відповідальними за стан своїх справ, схильні більше відчувати 

почуття провини за події, які з ними відбуваються, мають адекватну самооцінку, 

доброзичливі, схильні до послідовного вирішення проблем і здатні домагатися 

більшого успіху. Наприклад, екстернальний учень, що одержав погану оцінку, буде 

звинувачувати зовнішні фактори («мене відволікали від виконання завдання», 

«завдання було погано написане на дошці»), а інтернальний учень візьме провину 

на себе («я погано підготувався до предмета»). Тому навичка усвідомлювати й 

приймати свою провину сприяє розвитку внутрішнього локусу контролю й 

відповідальності за події свого життя.  

Більшості людей властиві тією чи іншою мірою й інтернальність й 

екстернальність (в одних випадках домінує внутрішній, в інших зовнішній локус 

контролю). Це означає наявність потенційної можливості розвитку інтернальності 

за рахунок роботи над собою. В залежності від локусу контролю існують 3 типи 

реагування в проблемних ситуаціях:  

• екстрапунітивні реакції (засновані на зовнішньому локусі контролю) – 

спрямовані на зовнішнє оточення у формі осуду інших людей як причин проблеми 

(«Ти винуватий у тім, що з нами відбулася неприємність»); 
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• інтрапунітивні реакції – спрямовані на себе із прийняттям провини й 

відповідальності за вирішення проблеми («Я був необачним і тому потрапив у 

неприємну історію, надалі буду розумнішим й обережнішим»);  

• імпунітивні реакції – коли ситуація розглядається як така, що може бути 

виправлена сама собою (відсутність провини) («Так вийшло…»).  

В залежності від змісту реакції в стресовій ситуації класифікують на: 

• перешкодно-домінантні, що виражають фіксацію на перешкоді, яка 

викликала стрес («Ой! Який жах!!!», «Ну, за що мені це?!»);  

• его-захисні — що виражають захист свого Я у вигляді самовиправдань або 

звинувачень інших людей («Ти що, не бачиш, куди їдеш?!»);  

• вирішальні — реакції спрямовані на вирішення проблеми («Нічого, це 

можна виправити», «Ми щось придумаємо»).  

Ці типи реакцій можна класифікувати на основі принципу їх конструктивної 

активності: его-захисні реакції – це активне деструктивне реагування у вигляді 

самовиправдань й звинувачень кривдників; перешкодно-домінантні реакції – це 

пасивне реагування; вирішальні реакції – це конструктивна активність людини.  

Людям з низьким рівнем психологічного здоров’я властиві екстернальні 

реакції перешкодно-домінантного (фіксація на проблемі з гнівом і 

роздратованістю), его-захисного (звинувачення навколишніх) і вирішального типів 

(перекладання на інших відповідальності за вирішення ситуації: «Ви повинні мені 

все відшкодувати!»), які не є конструктивними в моральному сенсі. 

Дослідження показали, що інтернальне реагування по вирішальному типу 

(спокійне прийняття відповідальності за вирішення проблеми: «Не хвилюйтеся, я 

все виправлю») – є свідченням гармонійності психологічного здоров’я й 

особистісної зрілості. Тому потрібно вчитися правильно реагувати в стресових 

ситуаціях – не жахатися, не звинувачувати навколишніх, а спокійно й творчо 

знаходити варіанти вирішення тимчасових утруднень. 

Тому для гармонізації психологічного здоров’я важливо свідомо формувати в 

себе відповідальне ставлення до усіх життєвих ситуацій.  
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Прийняття на себе відповідальності – включає низку етапів:  

1) відсторонення від проблемної ситуації з метою об’єктивного її 

осмислення;  

2) усвідомлення і визнання частини своєї провини в ситуації;  

3) встановлення конструктивних контактів з усіма учасниками ситуації;  

4) розгляд альтернативних варіантів вирішення проблеми. 

Практичні вправи. Рольова гра «Стресові ситуації» (30 хвилин). 

Мета: усвідомлення типів реагування в ситуації стресу.  

Інструкція. «Вам пропонуються стресові ситуації, які ми програємо кілька 

разів, щоб визначити способи їх найбільш ефективного вирішення».  

Стресові ситуації:  

1. По дорозі на вокзал зламалося таксі. Водій говорить: «Шкода, що моя 

машина зламалася, і через це Ви спізнилися на поїзд»... 

2. Ви домовилися із другом (подругою) сходити на дуже важливу для Вас 

ділову зустріч. Друг (подруга)має принести документи, що необхідні для укладання 

угоди. В останній момент він подзвонив і сказав: «Я розумію, що підводжу тебе, але 

приїхати не зможу»…  

3. Увечері Ви разом з чоловіком (дружиною) повернулися додому, і вже біля 

квартири раптом виявилося, що він (вона) загубив ключі. Дубліката у Вас немає!... 

4. До Вас підходить знайома й говорить: «З жінкою, яку ти вчора образила, 

стався нещасний випадок, вона тепер лежить у лікарні»… 

Кожна ситуація програється й обговорюється: який тип реакції 

продемонстрував учасник гри (перешкодно-домінантний, его-захисний або 

вирішальний)? Які ще можливі варіанти? Які з них несуть у собі конструктивну 

активність? Ситуація програється ще раз в оптимальному варіанті.  

Диспут: «Конструктивне подолання стресу» (30 хвилин). 

Мета: усвідомлення значення волі й стресостійкості для особистісного 

розвитку, пошук можливих шляхів вирішення стресової ситуації.  



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
198 

Інструкція. «Зараз кожний з вас коротенько опише на папері яку-небудь 

стресову ситуацію (допускається анонімність)». Потім всі листки тренер збирає, 

перемішує й пропонує учасникам наступну процедуру обговорення: кожна ситуація 

зачитується на групі й учасники мають привести якнайбільше порад по її 

вирішенню. У ході обговорення необхідно створити умови для усвідомлення своєї 

позиції у виборі способів активізації волі й подолання стресу. Наприклад, людина, 

що зштовхнулася з агресивністю, може змінити свою поведінку, яка стала 

причиною конфлікту, або відношення до того, що відбувається; може звернутися 

по допомогу й вплинути на їх поведінку за допомогою інших людей; а може гнати 

геть усі тривожні думки, не зважуючи на наростаючу агресивність. Вона може 

розвити в собі такі здібності, які викличуть повагу навколишніх, але для цього 

необхідні сила волі й час. Який зі способів поведінки є конструктивним? Це 

залежить від конкретних ситуативних обставин. Якщо обраний шлях не дозволив 

досягти успіху, значить він не є конструктивним. Необхідно обговорити практичні 

життєві ситуації, які показують, що відсутність стресу в деяких випадках може 

також перешкоджати конструктивній активності людини.  

Вправа «Сніданок треба заслужити» (6 хвилин). 

Мета: розвиток самоконтролю.  

Інструкція: «Це ефективна техніка розвитку самоконтролю. Вона полягає в 

тім, щоб обмежувати себе в чомусь приємному, доки не зроблене щось важливе, але 

не дуже приємне. Самонавіювання мають виглядати так: «Я не одержу сніданку, 

доки не зроблю гімнастику!», «Доки не зроблю щось важливе – спати не ляжу!». 

Одиничне використання самообмеження не дасть ефекту. Щоденне його 

використання в однаковій формі за місяць зробить з вас іншу людину. Ви побачите, 

що те, що здавалося вам раніше важкою справою, з новою мотивацією виявиться 

легкою. Зараз подумайте й напишіть собі 2-3 реальні самообмеження.  

Рефлексія (10 хвилин). Учасники по колу висловлюються про свій стан, 

думки почуття, про те, що дало їм це заняття. 
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Домашнє завдання: 1) запровадьте собі за правило ранковий підйом 

(вставати на 10-15 хвилин раніше звичного часу);  

2) напишіть список «доручень» самому собі». Регламентуйте свій час 

(установлюйте строки досягнення мети). Записуйте завдання для себе і строки їх 

виконання — це допомагає відповідати за свої обіцянки й завжди виконувати їх.  

Запропонований психотренінг впроваджений у систему психологічного 

супроводу педагогів спеціалізованого навчально-виховного комплексу «Лілея» 

міста Києва, що сприяло розвитку їх самоконтролю, стресостійкості й позитивно 

впливало як на психологічний стан літніх вчителів, так і на їх стосунки з 

оточуючими. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ В ЛІТНЬОМУ ВІЦІ 

 
Анотація. Проаналізовано поняття самотності та літнього віку. Здійснено аналіз 

соціально-психологічної ситуації, в якій перебувають літні люди з початком пандемії 
COVID-19. Переживання самотності в літньому віці зумовлені втратою значимих, 
довгострокових соціальних зв'язків, внаслідок чого відбувається зміна уявлень про себе, а 
самозвинувачення можуть призводити до переживання депресії, зниження самооцінки та 
самосприйняття особистості. Встановлено, що ефективна психологічна допомога 
спрямовується, передусім, на формування активного, творчого ставлення літньої людини 
до власного старіння. Разом із цим, самотність вчить мудрості та любові, а отже не має 
розглядатися як суто негативне явище. 

Ключові слова: самотність, літній вік, переживання особистості, психологічна 
допомога. 

  

PECULIARITIES OF EXPERIENCE OF LONELINESS IN OLD AGE 

  
Summary. The concepts of loneliness and old age are analyzed.  An analysis of the socio-

psychological situation of older people with the onset of the COVID pandemic - 19. Experiences of 
loneliness in old age due to the loss of meaningful, long-term social ties, resulting in a change in 
perceptions, and self-blame can lead to depression,  reduction of self-esteem and self-perception of 
the individual.  It is established that effective psychological care is aimed primarily at forming an 
active, creative attitude of the elderly to their own aging.  At the same time, loneliness teaches 
wisdom and love, and therefore should not be seen as a purely negative phenomenon. 

Key words: loneliness, old age, personality experience, psychological help. 
  
 

Постановка проблеми. Самотність може проявитися на кожному етапі 

життя людини. Але саме в літньому віці вона пов'язана з конкретними ризиками: 

вихід на пенсію і зниження соціальної активності, погіршення самопочуття та інше. 

Виникнення почуття самотності зумовлене причинами суб'єктивного та 
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об'єктивного характеру. Для ефективного психологічного супроводу самотньої 

людини літнього віку необхідно виявити особливості цього переживання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В різні епохи та часи філософи 

вивчали самотність, її особливості, шляхи і способи її подолання. Самотність – 

надзвичайно поширене явище в сучасному світі. В Україні питання переживання 

самотності людини в літньому віці досліджували такі вітчизняні науковці, як В. 

Андрущенко, І. Бойченко, М. Зелінський, В. Загороднюк, О. Коваленко, П. Кравченко, 

В. Кремень, Л. Лук'янова, В. Рибалка,  Ю. Швалб та інші. Проблема самотності на 

пострадянському просторі знайшла своє відображення у працях О.Данчевої, 

С.Корчагіної, Ю.Кошелєвої, А.Лібіної, М.Литвака, Р.Нємова, Н.Самоукіної, В.Сіляєвої, 

А.Хараша. Віддаючи належне здійсненим науковим дослідженням, слід зазначити, 

що за останні декілька років соціально-психологічна ситуація у світі та в нашій 

країні кардинально змінилася і ці зміни суттєвим чином впливають на життя та 

переживання літніх людей.  

Мета статті полягає у розкритті особливостей переживання самотності в 

літньому віці, зважаючи на сучасні соціально-психологічні перетворення у державі.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до класифікації Європейського 

регіонального бюро ВООЗ літній вік триває в чоловіків з 61 до 74 років, у жінок – з 

55 до 74 років. Особливо виділяється 65-літній рубіж, оскільки в багатьох країнах 

це вік виходу на пенсію. Згідно з даними офіційної статистики, вік 11 мільйонів 

українців - 65 років і більше. Близько чверті населення держави є «людьми 

похилого віку». Водночас кожен шостий із таких людей є самотнім.  

При визначенні літнього віку найбільш істотною ознакою є соціально-

економічний «поріг» – вихід на пенсію, зміна джерел доходів, соціального статусу, 

звуження кола соціальних ролей. Відбувається втрата суспільного й значимого 

соціального місця, зменшується кількість соціально-психологічних стимулів до 

діяльності, розриваються важливі професійні та міжособистісні відносини. Також 

звужується коло спілкування людини, що може призводити до змін особистості та 

переживання самотності в літньому віці. 
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Вихід на пенсію для багатьох людей супроводжується значним погіршенням 

матеріального становища, що призводить до самообмежень. Матеріальна 

залежність від своїх дітей викликає чимало негативних переживань.  

Прогресуюча втрата здібностей та сил у літньому віці торкається декількох 

вимірів людського буття, а саме соматичної, психічної та соціальної сфер.  У 

соматичній сфері погіршується робота всіх органів сприйняття, внутрішніх органів, 

їх фізіологічна взаємодія. У психічній сфері зменшується вітальна сила, 

послабляється сила потягів, знижуються когнітивні показники. В соціальній сфері 

знижується здатність щодо встановлення контактів, гнучкість, фрустраційна 

толерантність, що призводить до зростання ізоляції, самотності. Незворотний, 

прогресуючий процес згортання активності в організмі людини літнього віку 

супроводжується зростаючою потребою в допомозі, аж до настання стану 

безпорадності. З екзистенційної точки зору також важливим є те, що в процесі 

старіння постійно скорочуються зв’язки з зовнішнім світом, людина все більше 

замкнута в самій собі (А. Ленгле, 2016).  

Ці негативні явища посилюються загальним емоційним станом, що 

викликаний пандемією Covid – 19. З її початком розгубленість і фрустрація, які 

панували в суспільстві, поступово змінилися на тривогу та агресію, пов`язану з 

карантинними обмеженнями. Найбільшою мірою проблема самоізоляції вплинула 

на літніх людей, адже саме вони потребують у спілкуванні та передачі досвіду 

майбутнім поколінням. На чому може ґрунтуватися психологічна допомога літній 

людині в сучасному світі? 

Психічне й соматичне здоров'я, благополуччя людей літнього віку залежить 

від їхнього ставлення до майбутнього. Індикатором зрілої особистості є масштаб 

життєвих планів. Збереження фізичної і соціальної активності людини при виході 

на пенсію забезпечується, значною мірою, завдяки її оточенню, яке пробуджує 

інтерес до життя та спонукає до проєктування майбутнього. 

На жаль у суспільстві досі існує обмежене та негативне сприйняття 

людського старіння, а також невизначені соціальні очікування відносно літньої 
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людини, яка переживає самотність, тому її життя не розглядається як розвиток. 

При виході на пенсію людина стикається з необхідністю важливого, важкого й 

самостійного вибору у вирішенні питань власного буття. Таким чином, 

психологічна допомога спрямовується, передусім, на формування активного, 

творчого ставлення літньої людини до власного старіння. Отже, індивідуальним 

особистісним завданням кожної людини літнього віку є перетворення соціальної 

ситуації в ситуацію розвитку (І.В. Шаповаленко). 

У літньому віці людина виходить зі стану постійної зайнятості великою 

кількістю справ, коли є ризик втратити себе, і має змогу зосередитись на собі та 

власному житті. Відбувається ущільнення життя та зростає зрілість на 

персональному і екзистенційному рівнях (А. Ленгле, 2016).  

Переживаючи самотність, людина літнього віку постає перед прийняттям 

рішення щодо збереження або встановлення нових соціальних зв'язків, їх 

підтримки і розвитку на фоні життя у колі власних інтересів і проблем,  

відособлення при поступовому згасанні психічних функцій. Життя набуває різної 

якості та тривалості.  

Провідною діяльністю в літньому віці вважається внутрішня робота із  

структуризації і передачі свого життєвого досвіду, яка може здійснюватися у 

професійній та суспільній діяльності, наставництві, творчості, що є особливо 

цінним для людини, яка переживає самотність. О.Г. Лідерс провідною діяльністю в 

літньому віці  вважає особливу внутрішню роботу, спрямовану на прийняття свого 

життєвого шляху, переосмислення пережитого людиною. Е. Еріксон вбачає, що 

основним завданням літньої людини є  узагальнення свого життєвого шляху і 

формування Его-ідентичності. 

На практиці в залежності від ставлення до себе людина обирає різноманітну 

діяльність, яка сприяє чуттєвому збагаченню та емоційному забарвленню життя. В 

період переживання самотності людина літнього віку намагається осягнути свій 

життєвий досвід і активно прагне віднайти цікаве та змістовне спілкування з 

іншими людьми. Дружба набуває особливої цінності, зменшується вимогливість і 
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зростає толерантність у стосунках. Самотність вчить мудрості та любові, а отже не 

має розглядатися як суто негативне явище. 

Переживання самотності в літньому віці може сприйматися як унікальний 

людський досвід суб'єктивного сприйняття життя та індивідуального його 

перетворення під час повного занурення в себе. Цілісне, всеохоплююче відчуття 

самотності є ознакою людської самості, яке показує «Хто Я?» в цьому світі. 

Самотність – це особлива форма самосприйняття, загострена форма самосвідомості. 

Переживання самотності актуалізує прагнення людини бути включеною до групи 

або підтримувати зв'язок з іншими людьми: відбувається усвідомлення дефіциту 

такої взаємодії та взаємообміну, а також стає відчутною втрата близькості та 

можливість настання життєвого колапсу.  

У той же час з позиції екзистенційної феноменології, самотність загрожує 

розколоти або навіть зламати інтенціональну структуру особистості. Самотність - 

це комплексне відчуття, яке поєднує дещо втрачене внутрішнім світом особистості. 

Самотність - це переживання, яке виражає певну форму самосвідомості, і вказує на 

виникнення проблеми у внутрішньому світі людини. Переживаючи самотність у 

літньому віці, людина шукає засоби компенсації, щоб не втратити сподівання на 

хороше життя. 

Життєвий світ індивіда в літньому віці орієнтований на реалізацію певних 

екзистенційних можливостей, серед яких: усвідомлення унікальності своєї долі; 

актуалізація вродженого «Я» і переживання його значущості; формування традицій 

та особистісної культури як джерела цінностей, ідей, основи  переживань при 

визначенні свого існування; вплив соціального середовища та визначення рольової 

функції особистості; сприйняття інших людей, з якими можливо встановити 

відносини.  

Якими ж є причини виникнення переживання різних видів самотності? 

Вагомий внесок у з'ясування причин соціальної та духовної самотності зробили А. 

Маслоу та Е. Фромм. Вони виявили, що основні причини полягають у незадоволенні 
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соціальних та духовних потреб - потреби в повазі, визнанні, високій оцінці, 

самовираженні та самореалізації, духовній творчості.  

Д.Рісман, Е.Тоффлер вбачають причину самотності у прискоренні темпів 

життя, а також в умовах, коли людина залишається одна серед натовпу. В. Франкл 

вказує на таку причину, як втрата цінностей і сенсу життя. Людина обирає 

самотність, коли не зустрічає емоційного відгуку при спілкуванні з іншими 

людьми. І. Ялом зауважує, що справжнє усамітнення підводить людину занадто 

близько до тривоги екзистенційної ізоляції. 

Висновки. Отже, особливості переживання самотності в літньому віці 

зумовлені втратою значимих, довгострокових соціальних зв'язків, внаслідок чого 

відбувається зміна уявлень про себе у людини, а самозвинувачення можуть 

призводити до переживання депресії. На цьому фоні відбувається зниження 

самооцінки та  самосприйняття особистості. Внутрішня пригніченість людини 

виявляється у невдоволенні як соціальними, так і несоціальними аспектами свого 

життя. Для реалізації життєвих планів людина прагне до встановлення соціальних 

взаємовідносин, оскільки наповнена смислом екзистенція формується у процесі 

постійного діалогічного обміну та взаємовпливу людини і оточуючого її світу.  

Зважаючи на те, що переживання самотності вчить мудрості та любові, воно 

не має розглядатися як суто негативне явище, але й як можливість розвитку та 

самореалізації особистості, і це складає перспективи подальших досліджень. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В КАНАДІ 

 
Анотація. У статті розкриваються загальні засади державної підтримки людей 

похилого віку у Канаді. Автором проаналізовано сучасний стан демографічного старіння 
населення в Україні та Канаді. Схарактеризовано основні державні програми підтримки 
людей похилого віку та систематизовано їх за рівнем підтримки. Проаналізовано 
канадську Стратегію підтримки людей похилого віку, яка розроблена з метою  створення 
рівних умов участі кожного канадця у суспільній діяльності задля формування спільного 
добробуту без дискримінації за ознакою віку. Визначено основні принципи (доступність 
медичних та соціальних послуг, «соціальну різноманітність» як особистий капітал, 
варіативність вибору, економічну виправданість та якість) та підходи (незалежні, 
продуктивні та активні громадяни, здорове та активне життя, стаціонарний догляд, 
підтримка опікунів) впровадження стратегії. 

Ключові слова:  люди похилого віку, старіння населення, державна підтримка, 
стратегія, соціальна політика, Канада. 
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GENERAL PRINCIPLES OF STATE SUPPORT  
FOR THE ELDERLY IN CANADA 

 
Summary. The article reveals the general principles of state support for the elderly in 

Canada. The author analyzes the current state of demographic aging in Ukraine and Canada. The 
main state programs of support for the elderly are characterized and systematized according to the 
level of support. The Canadian National Seniors Strategy, which is designed to create a level playing 
field for the participation of every Canadian in community service to build shared well-being 
without discrimination on the basis of age, is analyzed. The basic principles (availability of medical 
and social services, "social diversity" as personal capital, variability of choice, economic justification 
and quality) and approaches (independent, productive and active citizens, healthy and active life, 
inpatient care, support of guardians) are identified. 

Key words: seniors, population aging, government support, strategy, social policy, Canada. 
 

Постановка проблеми. Демографічне старіння населення є глобальною 

проблемою 21 століття, що характерна для більшості розвинених країн світу. 

Наявність великої кількості людей похилого віку є стримуючим фактором 

розвитку, оскільки зумовлює серйозні наслідки, зокрема зменшення кількості 

економічно активного населення, збільшення навантаження на економіку країни 

та неможливість спрямування видатків на розвиток перспективних галузей 

економіки через необхідність економічної та соціальної підтримки цієї категорії. 

Задоволення зростаючих потреб людей похилого віку та контроль процесу 

демографічного старіння потребує узгодженої координації та мобілізації зусиль 

усієї світової спільноти та урядових структур окремих країн задля досягнення 

соціального, економічного і культурного добробуту. 

Україна входить до 30 «найстаріших» країн світу. За шкалою ООН старим 

населення вважається тоді, коли частка людей у віці понад 65 р. становить більше 

7% (Вікіпедія, 2020). В Україні, за даними державної служби статистики (2021), цей 

показник становить 15,9%, а серед сільських жителів – 19,8%. Згідно з 

національним демографічним прогнозом Державної служби статистики України та 

Міністерства соціальної політики України, до 2025 року частка осіб віком понад 60 

років становитиме 25,0 % загальної кількості населення, віком 65 років і старше - 

18,4 %, у 2030 році - понад 26 % і понад 20 %, відповідно (Статистичний збірник, 

2020).  
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Враховуючи статистичні показники, основними викликами, пов'язаними зі 

старінням у нашій країні, є ті, що стосуються сфери публічних фінансів, 

функціонування ринку праці, системи охорони здоров'я, розвитку соціальних та 

освітніх послуг. Реагуючи на ці виклики, Україна взяла на себе міжнародні 

зобов'язання, зокрема, щодо імплементації 17 Цілей сталого розвитку на період до 

2030 року, прийнятих на Саміті ООН у вересні 2015 року, а також підписання та 

імплементації Угоди про асоціацію з ЄС». Однак, перепоною на шляху до 

впровадження змін є брак досвіду щодо організації ефективної соціальної політики 

стосовно осіб у віці, а також проблеми ейджизму людей похилого віку та 

неможливості реалізації їх потенціалу задля розвитку національного добробуту. У 

цьому аспекті цікавим є вивчення та узагальнення досвіду Канади, яка активно 

займається вирішенням проблеми демографічного старіння населення та 

наданням різних видів підтримки людям похилого віку у своїх провінціях шляхом 

скоординованої роботи та мобілізації усіх ресурсів країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Демографічне старіння як 

наукова проблема є міждисциплінарною. Різні аспекти цієї проблеми розкриті у 

наукових доробках В. Альперович, І. Курило, Е. Лібанової, О. Макарова та ін. 

Сьогодні наукове вивчення явища демографічного старіння в Україні здійснюють 

вчені Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України. Серед 

зарубіжних дослідників проблеми старіння та ефективні стратегії роботи із 

людьми похилого віку представлені у роботах M. Доллза, K. Дурлі, A. Паулуса, 

зокрема канадських вчених, таких як Т. Дженніссен, К. Лунді, Р. Ледвардс. Поряд із 

цим малодослідженими в Україні залишаються питання, поставлені на порядку 

денному  в рамках Другої Всесвітньої асамблеї по проблемах старіння (2002) та 

закріплені «Мадридському Міжнародному плані дій по проблемах старіння», 

розрахованого до 2022 року, що стосуються створення умов для забезпечення 

реалізації потенціалу літніх людей задля їх активної участі в покращенні життя 

всього суспільства. Тому, в контексті нашого дослідження важливим є аналіз та 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
209 

систематизація досвіду Канади, яка приділяє велику увагу на державному рівні 

роботі з людьми похилого віку. 

Мета статті полягає у виявлені загальних засад державної підтримки людей 

похилого віку у Канаді шляхом аналізу загальноканадських програм та стратегій 

підтримки. 

Виклад основного матеріалу. У 2015 році загальна чисельність людей у віці 

65 років і старше у Канаді стала переважати кількість дітей у віці до 15 років 

(Action for Seniors Report, 2021). Такі демографічні зрушення активізували 

діяльність канадських федеральних, провінційних та територіальних урядів щодо 

підтримки людей похилого віку, які запровадили ряд програм для цієї категорії, які 

згруповані за напрямами – організаційний, фінансовий й матеріально-технічний, 

інформаційний та соціальний. 

Організаційний напрям представлений однією з найперших програм для 

людей похилого віку у Канаді – Національними рамками з питань старіння 

(National Framework on Aging), яка передбачала у 1994 році заснування 

Національної системи боротьби зі старінням (National Framework on Aging (NFA) 

федеральними/провінційними/територіальними міністрами, щоб допомогти всім 

рівням влади в Канаді реагувати на потреби цієї демографічної групи. Цей 

документ розроблений як добровільна Рамкова програма, ядром якої є спільне 

бачення та принципи, схвалені федеральними/провінційними/територіальними 

урядами по всій Канаді (Government Programs for Seniors, 2020). 

Фінансовий та матеріально-технічний напрям підтримки людей похилого 

віку розкривається у Програмі забезпечення доходів (Income Security Programs) та 

Програмі допоміжних пристроїв (Assistive Devices Program). Розглянемо їх 

детальніше. 

Програма забезпечення доходів (Income Security Programs) спрямована на 

фінансове забезпечення літніх людей шляхом отримання щомісячного грошового 

доходу через Державну пенсійну програму Канади. Основна фінансова підтримка 

також доступна особам, які отримали інвалідність та не можуть працювати. Участь 
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у програмі забезпечення доходів можлива шляхом офіційної реєстрації у програмі 

захисту від старості (OAS) та Канадському пенсійному плані (CPP) (Government 

Programs for Seniors, 2020). 

Програма допоміжних пристроїв (Assistive Devices Program) передбачає 

фінансову допомогу жителям Канади з фізичними вадами на придбання базових 

персоналізованих допоміжних пристроїв за конкурентоспроможною ціною, які 

відповідають потребам людини та необхідні для самостійного життя (Government 

Programs for Seniors, 2020). 

Цікавим досвідом є програма інформаційної підтримки «База даних політики 

та програм для людей похилого віку» (Seniors Policy and Programs Database) – це 

спільна федеральна/провінційна/територіальна ініціатива, яка мала на меті 

створення повної бази даних політик та програм, основними бенефіціарами яких є 

люди похилого віку (Government Programs for Seniors, 2020). База даних також 

надає статистичні дані про статус літніх людей у Канаді, включаючи інформацію 

про зайнятість, гендерні проблеми, здоров’я, житло, дохід, релігію, технології, 

волонтерство та культуру, дозвілля та подорожі, а також віктимність. 

Соціальний напрям передбачений в рамках реалізації Денних програм для 

літніх людей (Day Programs for Seniors), Підтримки вдома та в громаді (In-Home And 

Community Supports) та діяльності Центрів доступу до громадської допомоги 

(Community Care Access Centres)» й Закладів довгострокового догляду (Long Term 

Care Facilities). 

Денні програми для літніх людей (Day Programs for Seniors) передбачають 

організацію та проведення громадських заходів, занять фізкультурою та освітніх 

курсів різного тематичного спрямування (Government Programs for Seniors, 2020). 

Заходи, які пропонуються для участі, відрізняються залежно від провінції в якій 

реалізуються відповідно до потреб та інтересів літніх людей. 

Центри доступу до громадської допомоги (Community Care Access Centres) 

забезпечують спрощений доступ до довготривалого догляду для людей похилого 

віку, шляхом організації професійного представницького супроводу під час 
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відвідування медичних закладів з метою отримання медичних послуг та послуг 

особистої підтримки; організувують доступ до будинків довготривалого догляду; а 

також надають інформацію та рекомендації громадськості про агенції та служби 

соціальної інфраструктури громади (Government Programs for Seniors, 2020). 

Підтримка вдома та в громаді (In-Home And Community Supports) спрямована 

на людей, які мають помірні потреби в догляді, та мають намір «старіти вдома». 

Програмою передбачено наявність служб підтримки вдома та громаді, що 

спрямовані на надання гнучких та практичних рішень проблемних ситуацій 

(Government Programs for Seniors, 2020). Послуги, що надаються в рамках програми 

організовуються за місцем проживання або в закладах соціальної інфраструктури 

громади. Послуги можна отримати окремо або в комплексі. 

Заклади довгострокового догляду (Long Term Care Facilities) – це напрям 

соціальної підтримки, який полягає у забезпеченні доступного житла для людей 

похилого віку, зокрема тимчасового житла, будинків престарілих та будинків 

довгострокового догляду. Кожен тип закладу пропонує різні типи проживання та 

різний рівень обслуговування (Government Programs for Seniors, 2020). 

Окрім державних програм підтримки людей похилого віку у Канаді 

функціонують загальнодержавні та провінційні відділи, що опікуються 

проблемами літніх людей та координують діяльність у галузі соціальної політики. 

На загальнодержавному рівні створена Національна консультативна рада з питань 

старіння (The National Advisory Council on Aging), яка є національною організацією, 

уповноваженою допомагати та консультувати федерального міністра охорони 

здоров'я з усіх питань, пов'язаних зі старінням канадського населення та якістю 

життя літніх людей. На провінційних рівнях працюють Секретаріати для людей 

похилого віку, діяльність яких спрямована на моніторинг стану демографічного 

старіння у конкретній територіальній одиниці;  інформування громадськості щодо 

проблем і потреб людей похилого віку, а також про виклики, які постають перед 

урядом і суспільством через швидке старіння населення; координація та 

мобілізація діяльності державних і недержавних організацій у напрямі 
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забезпечення реалізації державних та провінційних програм, спрямованих на літніх 

людей (Action for Seniors Report, 2021). 

Тривалий досвід організації державної та громадської роботи з людьми 

похилого віку зумовив необхідність розробки та впровадження Національної 

стратегії підтримки людей похилого віку (National Seniors Strategy (NSS), 2015) 

задля створення рівних умов участі кожного канадця у суспільній діяльності задля 

формування спільного добробуту без дискримінації за ознакою віку. 

Необхідність розробки Національної стратегії підтримки людей похилого 

віку (National Seniors Strategy (NSS), 2015) визначалася також несприятливими 

демографічними прогнозами щодо збільшення кількості людей у віці 65 років і 

старше. У 2019 році приблизно 1 з 6 канадців був віком старше 65 років. До 2035 

року кожен четвертий канадець буде старше 65 років (Action for Seniors Report, 

2021). Така ситуація вимагала радикальних мір уряду Канади і передбачала 

розробку шляхів інтеграції людей похилого віку в активну суспільно-корисну 

діяльність. 

Національна стратегія підтримки людей похилого віку (National Seniors 

Strategy (NSS), 2015) є офіційним документом федерального уряду Канади і є 

обов’язковою до виконання у всіх її провінціях, не дивлячись на їх високий ступінь 

децентралізації. 

Загальною метою Національної стратегії підтримки людей похилого віку у 

Канаді є розбудова країни, яка цінує, заохочує та сприяє здоров’ю та незалежності 

літніх канадців. В основу стратегії покладено принципи, які визначають основні 

засади її реалізації, зокрема підтримка людей похилого віку повинна передбачати 

доступність медичних та соціальних послуг, «соціальну різноманітність» як 

особистий капітал, варіативність вибору, економічну виправданість та якість; 

Національна стратегія підтримки людей похилого віку розроблена з 

урахуванням заходів підтримки в межах трьох основних підходів – незалежні, 

продуктивні та активні громадяни, здорове та активне життя, стаціонарний 

догляд, підтримка опікунів. 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
213 

Перший підхід «Незалежні, продуктивні та зацікавлені громадяни» будується 

на переконанні, що кожній людині важливо залишатися активною та корисною 

суспільству. Реалізація цього підходу передбачає сукупність кроків, зокрема 

боротьбу з ейджизмом, жорстоким поводженням та соціальною ізоляцією, що є 

національним пріоритетом; забезпечення літнім канадцям гідного рівня життя 

шляхом покращення їх матеріального становища; забезпечення доступу літнім 

канадцям до доступного житла й до інклюзивного транспорту; сприяння 

створенню дружніх до віку спільнот, фізичного середовища та простору. Кожен з 

цих кроків передбачає сукупність правил і стандартів забезпечення можливостей 

для людей похилого віку, які повинні бути реалізовані провінційними урядами 

Канади. 

Другий підхід «Здорове та активне життя» спрямований на забезпечення 

підтримки канадців для участі в оздоровчих і профілактичних заходах, які 

сприяють здоровому старінню; покращення доступу до необхідних з медичної 

точки зору ліків і вакцин; забезпечення можливості літніх канадців та осіб, які 

доглядають за ними, брати участь у прийнятті рішень у сфері охорони здоров’я та 

попередньому плануванні соціальної допомоги; 

Третій підхід «Стаціонарний догляд» передбачає доступ до підтримуючої та 

паліативної допомоги у своїх домівках або поблизу них, а також надійну систему 

домашнього догляду, що визнається як гарантія забезпечення літнім канадцям 

доступу до якісного довгострокового догляду; підготовку кваліфікованих 

співробітників, які мають спеціальні навички щоб надавати якісно необхідну 

допомогу; розробку уніфікованих показників і стандартів підзвітності для 

створення національної стратегії для людей похилого віку; 

Четвертий підхід «Підтримка опікунів» є однією з найбільш важливих 

стратегій, оскільки сім’я та друзі є найбільшим джерелом постійної допомоги 

літнім людям. За оцінками, у 2019 році опікуни допомогли зекономити уряду 

Канади 9 мільярдів доларів США за рахунок неоплачуваної підтримки. Підтримка 

опікунів передбачає ряд заходів, зокрема: захист опікунів та літніх людей на 
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робочому місці шляхом розробки системи пільг та преференцій, захисту робочих 

місць, а також впровадження податкових пільг та надбавок до заробітної плати. 

Впровадження Стратегії та програм підтримки для людей похилого віку є 

важливою складовою соціальної політики Канади, метою якої є забезпечення 

соціальної справедливості і соціальної рівності незалежно від соціального статусу, 

кольору шкіру, стану здоров’я, віку, статі тощо. Основні положення державних 

програм та Стратегії втілені у діяльність провінційних урядів та провінційні 

законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують правила та 

порядок організаційної, фінансової й матеріально-технічної, інформаційної та 

соціальної підтримки людей похилого віку. 

Висновки. Демографічне старіння населення є актуальною проблемою для 

Канади, оскільки кількість людей похилого віку щорічно збільшується у зв’язку із 

різними соціальними чинниками. У цьому аспекті для Канади важливим напрямом 

соціальної політики є розробка та впровадження державних програм і заходів, 

спрямованих на забезпечення можливості реалізації права кожної особи на рівні 

умови участі кожного канадця у суспільній діяльності задля формування спільного 

добробуту без дискримінації за ознакою віку. Аналіз та узагальнення змісту 

державних програм підтримки дозволив їх систематизувати за напрямами – 

організаційні, фінансові й матеріально-технічні, інформаційні, соціальні та виявити 

їх взаємозв’язок із Стратегією підтримки людей похилого віку у Канаді.  

Визначено, що підтримка людей похилого віку має базуватися на засадах 

принципів доступності медичних та соціальних послуг, «соціальної 

різноманітності» як особистого капіталу, варіативності вибору, економічної 

виправданості, якості та з урахуванням підходів, спрямованих на створення умов 

для повноцінної життєдіяльності незалежних, продуктивних та активних 

громадян, здорового та активного життя, стаціонарного догляду, підтримки 

опікунів. Такий підхід до організації державної підтримки створює передумови для 

реалізації особистісного потенціалу людей похилого віку та їх соціальної інклюзії. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВЕДІНКИ 
ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

                                          

Анотація. Проаналізовано психологічні проблеми поведінки осіб похилого віку, що 
з’являються в процесі природного старіння людини, на які накладаються проблеми, 
породжені пандемією COVID-19. Це скорочує тривалість життя і збільшує летальний 
ризик. Проте дані негативні наслідки можна загальмувати або компенсувати за рахунок 
знаходження і використання заходів оптимізації поведінки і формування  філософії,  
психології та педагогіки оптимізму. 

Ключові слова: психологічні проблеми, оптимізація поведінки, особи похилого віку, 
пандемія, карантин, оптимізм. 

              

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF ELDERLY PEOPLE  
BEHAVIOR OPTIMIZATION IN A PANDEMIC PERIOD 

                                          

Summary. The psychological problems of the behavior of the elderly that appear in the 
process of natural human aging, which are compounded by the problems caused by the COVID-19 
pandemic, are analyzed. This reduces life expectancy and increases lethal risk. However, these 
negative consequences can be slowed down or compensated by finding and using measures to 
optimize behavior and the formation of philosophy, psychology and pedagogy of optimism. 

Key words: psychological problems, behavior optimization, elderly people, pandemic, 
quarantine, optimism. 

 

Постановка проблеми. За майже два роки пандемії COVID-19 з’явилося 

чимало медичної та психологічної  інформації щодо перебігу коронавірусної 

хвороби. Статистичні дані змістовно доповнюються даними інтерв’ю з відомими 

людьми, що перехворіли цією хворобою і видужали тією чи іншою мірою. 

Змістовними є статистичні дані, які свідчать, зокрема, що в світі від коронавірусу 

захворіло більше 260 млн (тобто близько 4-5% від усього населення планети), а  

померло близько 6 млн (тобто біля 2% від числа захворівших) людей. До 
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останнього числа слід додати тих, хто помер від ускладнень після даної хвороби. 

Слід також зазначити, що найбільш уразливою віковою категорією хворих і 

померлих від цієї хвороби стають люди похилого віку. Називають відсоток 

постраждалих і померлих людей цієї категорії – 60-80% від загалу. Парадоксальною 

виявляється та обставина, що похилі люди, маючи величезний життєвий досвід, 

зокрема у доланні різноманітних проблем, стають найбільш незахищеними перед 

наступом коронавірусу. Тому актуальним є комплексне дослідження різних 

аспектів проблеми зараження і захворювання даної категорії людей, передусім, 

психологічних аспектів, і особливо тих, що пов’язані зі стартовими етапами 

вірогідного патогенного процесу – запобіганням зараження, профілактикою, 

карантином. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося в нашому 

вивченні цих моментів виникнення та перебігу хвороби на проведене у 2020 році 

колективне дослідження філософських, психологічних та педагогічних питань 

протидії пандемії, що представлені у працях Байдик В.В., Вознюка О.В., Гнєдої Т.Б., 

Завгородньої О.В., Злівкова В.Л., Іванової О.В., Ігнатович О.М., Кабиш-Рибалки Т.В., 

Калюжної Є.М., Коваленко О.Г., Кременя В.Г., Лукомської С.О., Лук’янової Л.Б., 

Луценко Т.М., Максименка С.Д., Мельник О.В, Моргуна В.Ф., Мороз Р.А., Ничкало Н.Г., 

Павелко І.І., Павлик Н.В.,  Панка В.Г., Пилинського Я.М., Помиткіна Е.О., 

Радзімовської О.В., Рибалки В.В.,  Романовської Д.Д., Самодрина А.П., Становських 

З.Л. та ін. (Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19. Інтернет-посібник. 

2020; Philosophy, psychology and pedagogics against COVID-19: Manual,  2020).  

Інформативними стали також дані спостереження і звітів про хворобу людей 

із референтного та найближчого оточення автора, в яке потрапили рідні, друзі, 

колеги, що перехворіли і видужали, але також й ті, хто не зміг її перебороти. Ці 

випадки дуже цінні для вироблення оптимальної поведінки в такій ситуації ще й 

тим, що в ході тривалого, ще до пандемії, спілкування з ними, вдалося сформувати 

їх достатньо змістовний психологічний портрет. Це дає підстави краще з’ясувати 

можливі психологічні причини захворювання даних людей, особливо людей 
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похилого віку. Якщо ж говорити про випадки смерті після цієї підступної хвороби, 

то з такими потерпілими вже неможливо провести  дослідження, у даних випадках 

можна спиратися лише на психологічне знайомство з ними ще до трагічного 

летального експерименту, який провела з ними сама пандемія.  

Мета статті полягає у висвітленні психологічних проблем оптимізації 

поведінки  осіб похилого віку в умовах пандемії та карантину. 

Виклад основного матеріалу. При науковому вивченні поведінки осіб 

похилого віку в умовах пандемії та карантину слід враховувати специфічні 

особливості стану, в якому знаходяться потенційні піддослідні і вчений, що їх 

вивчає . Це передусім реальний карантинний спосіб життя переважаючої кількості 

населення з такими його ознаками, як соціальна обмеженість, зниження кількості і 

якості безпосередніх контактів, збільшення рівня їх опосередкованості, 

дистанційний характер взаємодії, гіподинамія тощо. Змінюється і сам 

психологічний експеримент, який постає як переважно рефлексивний, 

дистанційний, в якому збільшується питома вага власного Я людини. 

Експериментатор в умовах пандемії бере в ньому участь не як відсторонений 

спостерігач, а як людина, на яку впливають ті ж самі патогенні і летальні загрози, 

що і на його піддослідних. Така позиція надає досліднику як принципово нові 

можливості, так і реальні ризики та пристрасне бажання їх уникнути. 

На наш погляд, в умовах пандемії і карантину формується новий тип 

дослідження і експерименту, які ми пропонуємо умовно називати селфі-

дослідженням і селфі-експериментом. Вони характеризуються глибинним  

пристрасним включенням автора дослідження у проблематику пандемії і тому він 

бере участь у власному дослідженні і як його організатор, і як особливий  

піддослідний, в Я-концепції якого концентруються усі отримувані дані і 

складається живе уявлення про хворобу. Останнє стає синтезом об’єктивно-

суб’єктивних, екстра-інтроспективних спостережень і переживань, що 

інтегруються у самосвідомості експериментатора, центром якої  є його Я-
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концепція. Можна припустити, що таким чином у самосвідомості формується більш 

точна змістовна картина сутності коронавірусної хвороби на її основних етапах.  

Така рефлексивна інтеграція має власну ієрархію значущості та актуальності, 

що базується на співпереживаннях найближчих родичів, друзів, колег, знайомих, 

спілкування з якими, незважаючи на карантинні обмеження, зберігається краще, 

ніж з іншими людьми. Відмітимо й той факт, що з більшістю людей, з якими раніше 

були численні контакти, спілкування зменшується або взагалі припиняється, а на їх 

місці формується вузьке дружнє коло за принципом «Друг пізнається в біді».  

У автора цих строк сформувалася своя референтна група  учасників такого 

селфі-експерименту, який відбувався в режимі оф-лайн і он-лайн і вже 

продемонстрував свої особливі можливості. Даний експеримент вивчає як вітальні, 

так і патогенні, і, на жаль, летальні випадки. Проблеми продовження життя, 

мобілізації вітальних ресурсів під час короновірусної хвороби, переживання смерті 

близьких людей стали реальними критеріями оптимальної чи неоптимальної 

поведінки не тільки для оточуючих його піддослідних, але для самого автора 

дослідження. При цьому мова йде саме про дивне парадоксальне дослідження, план 

якого є відкритим, не визначеним до кінця автором, оскільки його співавтором 

виступає сама природа, біосфера, її мікросфера, а він виконує лише частину цього 

дослідження, якою і є селфі-експеримент. Перед експериментатором і водночас 

піддослідним в умовах діючих загроз теоретично і практично відкривається нова 

наукова реальність, про яку говорили у свій час Г.С.Сковорода і В.І.Вернадський, 

котрі включали в неї мікросвіт, життя (біблію) і макросвіт.  

Подібний експеримент, спрямований в інтровертовану глибину особистості, 

був проведений у минулому столітті у вітчизняній психології А.В.Брушлінським і 

описаний в його докторській дисертації. До нього був залучений усього один, але 

дуже знайомий йому, піддослідний, другим же виступав сам дисертант, внаслідок 

чого були отримані глибинні характеристики мислення людини. Цей 

методологічний прецедент, на жаль, не був врахований вітчизняними психологами, 

через що утвердився стереотип отримання в ході традиційного дослідження надто 
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узагальненого знання про психіку людини (яка через це постає надто абстрактною, 

насправді ж – не існуючою в живій природі). Тому ще й дотепер не знайдений 

компроміс між цими крайніми видами дослідження та експериментування. 

В нашому селфі-експерименті були піддані безпосередньому, можна сказати, 

межово інтимному, вивченню через себе в основному 4 піддослідні, двоє з яких 

перехворіли коронавірусною хворобою, видужали, але мали і до сих пір мають 

ускладнення у здоров’ї, з чим не знають як впоратися далі. Фактично ми маємо 

певний хронічний варіант цієї хвороби із залишковими симптомами. Два інші мої 

колеги, друзі, що заразилися  коронавірусною хворобою, на жаль, не змогли 

подолати її і відійшли в інший світ. Ще декілька піддослідних з числа колег і друзів 

провели щеплення, але мали хворобливі наслідки після погано проведеного 

карантину і  підготовки до щеплення,  знову заразилися і повторно перехворіли 

цією хворобою. Вони продемонстрували неадекватну, аномальну, неоптимальну 

поведінку в ході проведення ними карантину, а дехто з них виявився відвертим 

свідомим порушником карантину. Входження в карантин відбувалося ними 

стихійно, без знання специфіки карантинних вимог і норм перебування в 

карантинних умовах. Все сказане вище свідчить про те, що потрібні розширені, 

передусім психологічні дані про карантин, про його вимоги та правила його 

проходження людьми усіх вікових категорій.  

Коли ми проводили колективне дослідження у 2020 році, результати якого 

були викладені у трьох різномовних посібниках – українськомовному, 

російськомовному та англомовному, то нами був підготовлений спеціальний 

розділ про карантин. В ньому розкривався «карантинний спосіб життя особистості 

і суспільства як стимул до раціональної саногенної перебудови свідомості, 

поведінки та діяльності» (COVID-19 в измерениях философии, психологии и 

педагогики: пособие. 2020) ). Зараз ми розуміємо, що тоді мали на увазі лише один 

вид карантину – його можна назвати домашнім, сімейним. Проте, після участі у 

декількох карантинних кампаніях (а їх кількість відповідає кількості хвиль 
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пандемії – їх вже пройшло чотири і зараз наближується п’ята хвиля) і набуття 

карантинного досвіду можна назвати ще декілька видів карантину. 

В нашій класифікації це: особистий, домашній, сімейний, публічний, 

транспортний, вуличний, офісний, територіальний – сільський, міський, 

національний, міжнародний, планетарний тощо карантин. Ці види карантину 

мають свої непрості правові, медичні, екологічні, поведінкові параметри, елементи 

заохочення і покарання тощо. Разом з тим, існують й інші класифікації карантину, 

приміром, з такими його видами, як вільний, добровільний, примусовий, 

інструктивний, навіть кримінальний. Карантин може бути також психологічно 

практично прийнятим або відхиленим людиною, формальним чи справжнім, 

реалізованим у повному обсязі або частково, здійснюваним свідомо або несвідомо, 

принципово відстоюваним або знехтуваним, якісним або неякісним, 

короткочасним чи тривалим (безкінечним), результативним або загрожувальним 

здоров’ю  тощо. Для кожного виду карантину головним є те, який  рівень 

вітальності, патогенності або навіть летальності, медичної та психологічної 

безпеки чи небезпеки, ступінь захисту від загрози захворювання та смерті від 

коронавірусу він Об’єктивно забезпечує. При цьому ризики зараження 

короновірусною хворобою виникають при переході з однієї карантинної зони до 

іншої. І треба враховувати ступінь підготовки кожного карантанта до перебування 

в конкретній зоні карантину. Скажімо транспортний карантин вважається 

найбільш небезпечним і тому потребує запровадження особливих захисних заходів. 

Взагалі-то епідеміологи знають, що будь-яку вірусну хворобу можна 

перемогти за три-чотири тижня – все залежить від тотальності карантину і 

дисципліни карантантів. Так, Китай вже впорався з коронавірусною інфекцію 

завдяки жорстким, навіть каральним методам примусового дотримання 

карантинних норм. Там зараз виникають лише окремі осередки хвороби. В інших 

же країнах панує ліберальне ставлення до хвороби, тому вони приречені на 

тривалу пандемію і відчутну втрату населення. Тобто здоров’є при нинішній 

пандемії залежить від  режиму тотальності та дисциплінованості проведення 
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карантину. Так, про масове свідоме порушення в Україні карантину та інших умов 

попередження коронавірусної хвороби свідчить жахлива статистика, коли кожного 

дня заражається декілька десятків тисяч і гине декілька сотень людей. Тривожить 

також той факт, що в країні вкрай неефективно здійснюється вакцинація. Так, у 

листопаді цього року на друге обов’язкове щеплення не прийшло близько 130 

тисяч вакцинантів, тобто десята частини тих, хто прийняв першу дозу вакцин. 

Тому необхідні нові філософські, соціологічні, психологічні та педагогічні 

дослідження і практичні заходи, спрямовані на формування доцільного, 

оптимального способу карантинного життя – з відповідними компетенціями, 

правилами оптимальної поведінки, що дозволить сформувати модель оптимальної 

поведінки особистості різних вікових категорій і особливо – літніх людей. В цю 

модель мають входити такі важливі якості особистості, як обережність, 

акуратність, обізнаність, певна розумна коронафобія, здатність до адаптації при 

переході від однієї карантинної реальності до іншої тощо. 

Можливо, зусиллями учасників проєкту, які організували дану конференцію, 

доцільно створити новий науковий напрямок – психопедагогічну карантинологію, 

яка б філософськи,  психологічно і педагогічно забезпечувала  оптимальну 

безпечну поведінку усіх вікових категорій населення в умовах пандемії, якій поки 

що не видно кінця. Ця наука мала б дозволити краще зрозуміти звичайній людині 

глибинну природу пандемії і карантину як головного засобу профілактики і 

захисту від коронавірусної загрози. 

При цьому слід краще враховувати особливості переходу від старої 

доковідної нормальності до нової пандемійної реальності, забезпечувати 

оптимальність адаптації та перебування в різних видах карантинної дійсності. 

Це може відбуватися успішно при опорі на такий потужний ресурс 

оптимізації поведінки, як розвинуті особистісність в цілому та розвинуті базові 

властивості особистості, такі як духовність, психосоціальність, комунікативність, 

спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект, психофізіологія, 

психосоматика, психогенетика. Ці ресурси ефективно забезпечують здоров’я 
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особистості при активному їх формування, використанні, включенні в діяльність як 

дієвих факторів, що цілеспрямовано модифікуються в процесі розвитку 

особистості, її адекватної та своєчасній перебудові в нових умовах. 

Говорячи про людей похилого віку, ми розрізняємо два рівня їх особистісного 

розвитку. Перший, вихідний, з якого починається перебування в новій ситуації, ми 

позначаємо як особистий (рівень особи), а другий, адаптований,  розвинутий – як 

саме особистісний (рівень власне особистості). Тобто, залежно від новизни ситуації 

та ступеня входження і адаптованості похилої людини до неї, її особистісність 

коливається. Про це говорив видатний методолог української психології 

О.М.Ткаченко, який вирізняв організмений, індивідний та особистісний рівень 

розвитку людської психіки, та передбачав коливання її особистісності не тільки в 

умовах філогенезу, але і онтогенезу. Ми вважаємо, що такі коливання відбуваються 

також в менш масштабних часових межах життя, зокрема в періоди року, місяця, 

дня тощо. 

Онтогенетично, у похилому віці відбуваються такі ж самі коливання – на фоні 

помітного зростання функціональної недостатності усього організму та його 

окремих органів. Як свідчать медики, геронтологи, це відбувається через хронічні 

хвороби, через випрацювання й ентропію інформаційних та енергетичних 

механізмів організму, через травматичні порушення, зокрема, через тривалі стреси, 

конфліктні ситуації тощо. Мова йде про серцево-судинну, легеневу, імунну, 

шлунково-кишкову, мозкову, психологічну, особистісну недостатність. Остання 

виявляється у зниженні кількісних і якісних параметрів функціонування таких 

психологічних процесів, як сприймання, мислення, уява, пам’ять, увага тощо. Хоча і 

відмічається поява деяких компенсаторних процесів і навіть особистісних 

новоутворень, приміром, мудрості, компетентності, експертності, але все ж помітно 

падає дієздатність, працездатність, загальна та модальна, що виявляється у меншій 

можливості опрацювання проблем і питань. Це стосуються виконання соціальних і 

професійних функцій, комунікаційної, мотиваційної, психофізіологічної діяльності, 

адаптаційних можливостей організму тощо. 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
224 

Саме це призводить до  уходу похилої людини у 55-60 років з виробництва на 

пенсію. Загальна та модальна недостатність відзначається і на недостатній 

здатності такої особи до здійснення нових форм діяльності, до самостійного 

формування   оптимальної поведінки в умовах пандемії. Саме в цих питаннях 

людина похилого віку потребує соціальної та психологічної допомоги, але не 

завжди отримує її ані від держави, ані від близьких та рідних. 

Можна стверджувати, що особи похилого віку в умовах пандемії та карантину 

відчувають потрійний вплив на своє здоров’я негативних факторів. По-перше, з 

боку згаданої вище неперервно зростаючої з віком функціональної недостатності, 

по-друге – з боку дії негативних факторів пандемії, по-третє – з боку 

неадаптованості до незручностей карантину, про що ми говорили вище. 

Функціональна недостатність, зниження дієвості, працездатності, дискомфортності 

мають бути враховані та, по можливості, психологічно компенсовані. 

При цьому мають бути враховані передусім наукові дані геронтологів про 

залежність тривалості життя людини від взаємозв’язку між вивченими факторами 

старіння та антистаріння, її здатності до пристосування до негативних умов 

третього віку. Доцільно звернутися до відповідних думок спеціалістів, зокрема, 

всесвітньо відомого вітчизняного геронтолога В.В.Фролькіса, який висунув у другій 

половині ХХ століття ідею вітаукту, що буквально розуміється як спрямований на 

себе життєвий акт (аукт). Під цим поняттям він розумів аутогенну життєдіяльність 

людини, її здатність тривало підтримувати адаптацію організму до умов старіння. 

«Чим триваліше організм здатний зберігати високий рівень пристосування, тим 

триваліше він буде жити» (Фролькис В.В.). Геронтолог виділяв два типи прояву 

вітаукту – генотиповий та фенотиповий. Генотипові прояви вітаукту біогенетично 

запрограмовані, їх реалізація залежить від передачі спадкової інформації… 

Фенотипові, соціогенетичні механізми вітаукту формуються і мобілізуються 

прижиттєво, в ході життєдіяльності. Тобто, тривалість життя визначається єдністю 

та протилежністю двох процесів – старіння та вітаукту. «Геронтологія майбутнього 

буде все більше уваги приділяти вивченню механізмів вітаукту» (Фролькис В.В.). 
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 Пандемія ж підриває дію механізму вітаукту, знижує здатність організму  

адаптовуватися до умов старіння та пандемії, що, поряд із зниженням і 

недостатністю імунітету, призводить до прискорення старіння і наближення 

смерті.  

На жаль, у вітчизняній психології та педагогіці майже відсутні такі розділи, 

як психогенетика і генетична педагогіка, що вивчають шляхи використання 

спадкових, вроджених ресурсів і таких відповідних до них видів вітаукту, що 

формуються за життя людини. Мова йде про генотип та фенотип поведінки 

людини, які за даними В.В.Фролькіса, особливо важливо враховувати  у похилому 

віці. Про роль генотипу і фенотипу, в теоретичному плані, говорили ще у другій 

половині минулого століття психолог Г.С.Костюк та генетик М.П.Дубінін. Ці 

біогенетичні та соціопсихогенетичні фактори слід було б вивчати у названих вище 

науках – психогенетиці та генетичній педагогіці. 

Зазначені вище дані слід враховувати на  різних фазах перебігу хвороби, 

таких як зараження та захист від неї, початок і перебіг хвороби в певних умовах – 

амбулаторних, клінічних, лікарняних, реабілітаційних, домашніх тощо. Кожна з цих 

фаз має бути адекватно психологічно забезпечена.  

Найбільш важливою серед названих фаз, найактуальнішою в плані вивчення 

поведінкових чинників захворення, є фаза зараження. З нею пов’язана фаза 

вакцинації, оптимальне проходження якої передбачає вибір найкращої вакцини, 

що відповідає здоров’ю людини похилого віку. При цьому не втрачають своєї 

актуальності питання використання і звичайних заходів захисту від вірусів – 

фізичних, гігієнічних, профілактичних, соціально-психологічних, психологічних 

тощо 

Так, до психологічних засобів слід віднести формування здорових емоцій, 

почуттів, зокрема здорової розумної коронофобії, адже у значної частини 

населення формується неадекватне емоційне, байдуже ставлення і навіть 

прихильне ставлення до короновірусної загрози (згадаймо при цьому страйки 

проти карантину). Логічним є долання стану нехтування цієї загрози і формування 
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нормальної стресової ланцюгової реакції на цю хворобу, що передбачає спочатку 

тривогу (страх, конструктивну коронофобію), долання недостатньої уваги, 

консерватизму та стереотипів у ставленні до хвороби, негативізму, недовіри, 

організації боротьби, супротиву цій хворобі та компенсації, долання виснаження 

від  цієї боротьби тощо. Про ці фази адаптаційного синдрому  при стресі – тривогу, 

опір та виснаження – говорив у свій час Г.Сельє. 

Ця адаптація має бути не тільки інтенсивною, але і тривалою, оскільки деякі 

постраждалі знаходяться навіть після видужування у перманентному 

хворобливому стані послабленого існування, коли до кінця невідома хвороба 

начебто відступила, але не закінчилася. Більше того, спираль патогенності 

розкручується далі і кінцевий етап її залишається невизначеним. 

Тому оптимумом і метою в цій ситуації залишається уникнення смерті і 

включення в це коло життя-хвороба-смерть самого постраждалого як дослідника. 

Хворобливі стреси і переживання особливо стосуються осіб похилого віку, які 

і без пандемії наближуються до свого життєвого фіналу, але вона втручається в їх 

життєві плани, зводячи нанівець його геронтологічні сподівання, незважаючи на  

свою побутову філософію оптимізму та самостійно здійснювану оптимізацію 

власної поведінки. Такі реальні дані селфі-експерименту. 

Тому таким важливим є правильне і своєчасне виконання людьми третього 

віку правил карантину і щеплення від коронавірусної хвороби. Проте ми бачимо 

неоднозначну реакцію начебто досвідчених людей похилого віку на заклики до 

вакцинації – від категоричного заперечення і навіть протесту до прийняття самої 

можливості робити щеплення. Автор цих строк, який зробив двічі щеплення, не 

бачив в пункті вакцинації жодної людини похилого віку. Це виступає важливою 

психологічною проблемою для спеціалістів, в ході розв’язання якої слід вирішувати 

питання мотивації, аргументації по підбору найкращих вакцин, підготовки до 

компенсації можливих негативних наслідків самого щеплення тощо. 

В умовах пандемії і карантину така особа залишається одна на один перед 

загрозою погіршення свого здоров’я, хворобою і згасання життя. Серед друзів і 
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колег автора цих строк, які мали підтримку з боку сім’є, але все ж таки заразилися, 

захворіли, при чому декілька з них, доктори психології, професори, відійшли у 

вічність. Останні випадки найбільш випукло демонструють летальний вплив 

деяких психологічних факторів. Ми можемо стверджувати це, оскільки добре знали 

їх психологічні властивості. Так, декілька колег автора, навіть з високим науковим 

статусом, неадекватно вели себе при вирішенні питань вакцинації, реалізації 

процесу лікування, зокрема віддали перевагу лікуванню вдома, через що процес 

видужування тривав у них декілька місяців і у деяких не закінчився ще й дотепер.   

Можна навести низку психологічних причин неадекватності та 

неоптимальності поведінки осіб похилого віку в умовах пандемії. 

Це передусім консерватизм похилого віку, що помітно виявляється при 

виникненні нових проблем, зокрема входженні та перебуванні в карантині. Літнім 

людям важко змінювати стереотипи поведінки у незвичних умовах, коли 

виникають незнайомі вимоги і треба діяти по-новому. 

Це недовіра до наявної інформації про пандемію в ситуції відсутності точних 

та переконливих відомостей про її виникнення, перебіг та  наслідки. 

У деяких похилих осіб з негативним життєвим досвідом спостерігається 

домінування негативних духовних цінностей над позитивними, наприклад, фейків і 

відвертої брехні над істиною, у них переважає фатальне ставлення до збільшення 

ризику летальності і загрози захворювання, тобто співвідношення між можливою 

смертю та життям. 

Песимізму людей похилого віку сприяє та обставина, що вимоги з боку 

пандемії та карантину є дуже загальними і не конкретизованними для людей 

похилого віку. Вони не диференційовані відповідно до типів особистості, 

індивідуальності, зокрема до типів темпераменту людини. 

Те ж саме можна сказати про амбіційність похилого віку, що випливає з 

досвідченості та мудрості, але старого зразка, яка не зовсім відповідає новим 

критизовим ситуаціям. 
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Пантемія і карантин сприяє формуванню егоцентричної акцентуації 

характеру особи похилого віку – вона визвана як загальною автономізацією цієї 

вікової категорії, так й ізоляційною природою карантину та домінуванням 

дистанційних форм спілкування над звичними природними формами. Егоцентризм 

до того ж може стати завадою для отримання соціальної підтримки та її переходу у 

самопідтримку. 

Хоча особа похилого віку  постає справжнім майстром головної справи свого 

життя, мудрим батьком та дідусем, але часто безпорадним в умовах пандемії і 

капантину. Його треба вчити, як свою мудрість та майстерність переносити в нові 

умови, долаючи нові проблеми. 

В цих обставинах зменшення фізичних сил має компенсуватися 

інтелектуально, шляхом раціоналізації, оптимального використання власних 

особистісних ресурсів. 

Дилетантизм та пандемійна неграмотність населення перманентно 

утверджується, через що конче потрібний масовий всеобуч на зразок ситуації  

долання комп’ютерної неграмотності. 

Говорячи про психофізіологічні чинники зараження і захворювання 

коронавірусною хворобою, автор статті має свою особливу думку. Вона 

визначається тією обставиною, що глобальна статистика захворюваності та 

летальності від цієї хвороби свідчить про вибірковість її дії – в коло 

захворюваності-летальності входить лише частина населення планети. 

Переважаюча ж частина населення резистентна по відношенню до коронавірусної 

хвороби. Про це говорить те, що  близько  95% чисельності людства має 

несприйнятливість до зараження цією хворобою, на відміну від 4-5% населення, що 

реально захворює цією хворобою. Тобто інша частина людства має або стійкий 

імунітет до цієї хвороби, або якійсь внутрішні захисні чинники, що забезпечує 

майже закономірну вибірковість до цієї хвороби. 

Ефективність протидії  COVID-19 була б значно вище, якби вона 

здійснювалася також вибірково. За нашим припущенням певну роль у схильності 
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до даної хвороби має темперамент людини. Цікаво те, що схильність до легенєвих 

хвороб у нормальних умовах мають представники лише одного з п’яти типів 

темпераменту. Це, за класифікацією професора Б.Й.Цуканова, представники так 

званого врівноваженого типу, яких серед людської популяції, за дивним 

співпадінням, усього 4%. У його дослідженнях піддослідні з цим типом 

темпераменту мають схильність до так званих переважаючих хвороб, серед яких 

головними є саме легеневі, а також ниркові хвороби (Психологія і педагогіка у 

протидії  пандемії COVID-19, 2020). Перевірка цієї гіпотези дозволило б, у випадку її 

підтвердження, розробити зручні методи діагностики та профілактики даної 

темпераментальної групи ризику. 

Це дозволило б чіткіше, оптимальніше  виявляти вітальні, патогенні та 

летально загрозливі групи населення і вчити їх засобам профілактичної поведінки. 

Це відповідало б розумінню оптимальності, в основі якого лежить досягнення 

максимального позитивного ефекту при витраті мінімальних зусиль. 

Говорячи про оптимізацію діяльності перед наступом коронавірусу, слід 

вдаватися не тільки до доцільних видів карантинного обмеження і самообмеження 

діяльності, але і до інших видів – відповідно до функціональної недостатності 

організму. Це стосується соціальної, комунікаційної, трудової, професійної, 

побутової, психологічної, психофізіологічної тощо. Мова йде про уникнення 

перевантаження, виснаження зайвою активністю. Критерієм доцільності при цьому 

виступає реальний комфорт-дискомфорт, збудження-гальмування, задоволення-

незадоволення, свіжість-втомленість від процесуальних та результативних 

аспектів діяльності. При цьому треба враховувати психофізіологічні властивості 

особистості, передусім, вже згадуваний  темперамент. Врахуємо, що функціональна 

недостатність за інтенсивністю найбільше властива  слабкому меланхолійному 

типу темпераменту, а за темпом і швидкістю – флегматоїдному типу.  

Загрозливим може стати і недостатнє врахування провідних видів діяльності 

у похилому віці – генеративної (передачі матеріального й духовного спадку 

наступним поколінням)  та самообслуговування. 
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Про неоптимальність, неадекватність поведінки особистості похилого віку 

може свідчити  частота використання  нею деяких психологічних захистів та 

наявність акцентуацій, зокрема астено-невротичної, циклоїдної тощо.  

Підсумовуючи наведені вище дані, ми можемо стверджувати, що необхідно 

формувати широку наукову оптимістичну платформу для протидії пандемічній 

загрозі початку ХХІ століття – шляхом оптимізації поведінки різних вікових 

категорій населення і, передусім, осіб похилого віку. Вважаємо, що її доцільно 

формувати відповідно до положень  фундатора вітчизняної геронтології 

І.І.Мечникова, висловлених у головній його праці «Етюди оптимізму». Так, він 

стверджує, що «слід виховувати в собі життєрадісність для спокою душі й 

оптимістичного погляду на життя… Еволюція почуття життя в розвитку людини 

складає справжню основу філософії оптимізму. Воно, це почуття, має величезне 

значення і тому повинне бути по можливості вивчене».   

Тезаурус проблеми оптимізму та оптимізації поведінки і діяльності 

концентрується в таких відомих поняттях, як: 

Оптимізм: від. лат. найкращий – світовідчуття, просякнуте життєрадісністю, 

бадьорістю, вірою у майбутнє, в успіх, схильність в усьому бачити добрі, світлі 

сторони – на відміну від песимізму. 

Оптимум: сукупність найбільш сприятливих, найкращих умов. 

Оптимальний: найбільш сприятливий, найкращий. 

Оптимізація: процес знаходження найбільшого чи найменшого значення 

якоїсь функції або вибір найкращого варіанту з множини можливих, наприклад, в 

процесі управління. В педагогіці, як вважає С.У.Гончаренко, оптимізація полягає у 

досягненні педагогом чи учнями максимального пізнавального чи навчально-

виховного ефекту за мінімальних витрат матеріальних засобів і зусиль. 

Оптиміст – людина, схильна до оптимізму (протилежний термін – песиміст). 

Оптимістичний: просякнутий оптимізмом, життєрадісністю (Словник 

іншомовних слів). 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
231 

За філософією оптимізму стоїть  низка таких наукових галузей, як біологія, 

біофізика, біохімія, генетика, геронтологія, медицина, соціологія, теоретична та 

практична психологія, психологія оптимізму, психогенетика, геронтопсихологія, 

генетична педагогіка, геронтопедагогіка, психопедагогіка оптимізму тощо. Ми 

наводимо цей перелік відповідно до сучасної дисертаційної систематизації наук. В 

кожний з цих напрямків мають включатися свої ознаки оптимізму та оптимізації. 

Так, у практичну психологію оптимізму мають входити розділи «Психодіагностика 

оптимізму» та «Тренінг оптимізму та оптимізації життєдіяльності» – на зразок тих, 

що представлені у (Помиткін Е.О., Рибалка В.В. 2020). 

Теоретична та практична психологія оптимістичної особистості мають 

включати  такі напрямки, як: 

Духовність: переважання позитивних духовних цінностей над негативними, 

що сприяє доланню оптимізмом цинізму та песимізму. 

Психосоціальність: створення і зміцнення сприятливого оптимістичного 

клімату, соціального середовища та особистості оптиміста. 

Спілкування: оволодіння оптимальними засобами оптимістичного 

раціогуманістичного та мультіперсонального діалогу. 

Спрямованість на сенси, мотиви, цілі, проєкти оптимістичного спрямування, 

зокрема на духовне і популяційне безсмертя. 

Характер: формування та самоактуалізація оптимістичних рис характеру, 

таких як життєрадісність, ентузіазм, почуття життєвості тощо. 

Самосвідомість: рефлексія оптимальних прийомів, дій, діяльності, поведінки. 

Досвід: формування компетентності, мудрості, культури, мистецтва 

оптимізації життя. 

Інтелект: формування та актуалізація оптимального сприймання, уваги, 

мислення, уяви, пам’яті, творчості на основі стратегії мінімаксу, здатність до 

прийняття оптимальних рішень з числа можливих. 
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Психофізиологія: оптимізація, конгруентність, гармонія у співвідношенні між 

психофізіологією та іншими вищими психологічними функціями людей різних 

вікових категорій, статі, типів. 

Психосоматика: досягнення гармонії між тілом, душею та духом за 

принципом «У здоровому тілі – здоровий дух», «Здоров’я організму забезпечується 

оптимальною роботою мозоку» тощо. 

Психогенетика: одухотворення, гармонійність у ставленні до біологічної та 

соціальної спадковості, до генотипу та фенотипу, до вроджених форм поведінки – 

інстинктів та безумовних рефлексів, що забезпечує здоров’є та довголіття. 

Вказані вище властивості особистості мають бути втілені в оптимальній 

діяльності та поведінці, з належним гармонійним співвідношенням між її смислами 

і мотивами, пізнанням та використанням наявної адекватної інформації, цілями та 

планами, методами та досягнутими на їх основі результатами, оптимістичними 

емоціями та почуттями. Має бути забезпечена оптимальна реалізація людьми 

похилого віку провідних для них видів діяльності, передусім таких, як генеративна 

(допомагаюча взаємодія між поколіннями й передача молоді матеріального і 

духовного спадку) та самобслуговування специфічних потреб та інтересів свого 

віку. 

Доцільним постає також прогресивний оптимальний розвиток, зокрема 

через саморозвиток, творчість, вітаукт, на основі самоактуалізації  вроджених 

біологічних і соціальних задатків на рівні здібностей, обдарованості, таланту, 

мистецтва життя.  

Висновок. Отже в статті розглянуті психологічні проблеми поведінки осіб 

похилого віку, що з’являються в процесі природного старіння людини, на які 

накладаються проблеми, породжені пандемією COVID-19 та обмеження карантину. 

Це може загрожувати понаднормативним скороченням тривалості життя і 

збільшенням летальних ризиків. Проте негативні процеси можна загальмувати або 

значною мірою компенсувати за рахунок знаходження заходів оптимізації 

поведінки і формування  філософії, психології та педагогіки оптимізму. 
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ПРІОРИТЕТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ 

 
Анотація. Схарактеризовано культурні ціннісні орієнтації особистості. Описано 

організацію і методи емпіричного дослідження. Подано результати експериментального 
вивчення пріоритетності полюсів культурних ціннісних орієнтацій людей літнього віку. 
Емпірично визначено, що з-поміж полюсів культурних ціннісних орієнтацій люди літнього 
віку найбільшої значущості надали полюсам «рівноправність» і «гармонія»; середньої – 
«належність», «афективна автономія», «майстерність/ домінування», «інтелектуальна 
автономія»; найменшої – «ієрархія».  

Ключові слова: культурні ціннісні орієнтації, полюс, пріоритетність, людина 
літнього віку. 

 
THE PRIORITY OF CULTURAL VALUE ORIENTATIONS  

OF ELDERLY PEOPLE 
 

Summary. Cultural value orientations of the personality are characterized. The 
organization and methods of empirical research are described. The results of the experimental study 
of the priority of poles of cultural value orientations of elderly people are presented. Empirically 
determined that from the poles of cultural value orientations, the elderly people of the oldest 
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significance provided poles with “egalitarianism” and “harmony”; middle are an “embeddedness”, 
“affective autonomy”, “mastery/ domination”, “intellectual autonomy”; the smallest is a “hierarchy”. 

Keywords: cultural value orientations, poles, priority, elderly people. 
 
Постановка проблеми. Інтенсифікація глобалізаційних процесів у сучасному 

світі актуалізує проблему підвищення стабільності кожної нації. Важливою умовою 

забезпечення стабільності нації визначено пріоритетність культурних ціннісних 

орієнтацій її представників. Із огляду на зазначене, для кожної нації підвищується 

значущість наукових психологічних досліджень щодо пріоритетності культурних 

ціннісних орієнтацій її представників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх наукових 

досліджень із проблематики цінностей, дозволив установити, що питання про 

культурні ціннісні орієнтації представників різних націй залишилося за межами 

наукового інтересу багатьох зарубіжних і вітчизняних психологів. 

Результати емпіричного вивчення динаміки і пріоритетності культурних 

ціннісних орієнтацій іноземних і вітчизняних студентів закладів вищої освіти 

України висвітлено в наших попередніх наукових публікаціях.  

Унаслідок дослідження вікової динаміки розвитку культурних ціннісних 

орієнтацій (культурних цінностей групового рівня) вітчизняних студентів 1-5 

курсів закладів вищої освіти України, що проводилося впродовж 2012-2013 рр., 

було визначено пріоритетність культурних ціннісних орієнтацій полюсів 

«рівноправність» і «майстерність / панування». Найменшого значення вітчизняні 

студенти надали культурним ціннісним орієнтаціям полюсів «гармонія» та 

«ієрархія». Однак ієрархії культурних ціннісних орієнтацій усіх полюсів виявилися 

відмінними в студентів різних курсів, що пов’язано з віковими особливостями 

їхнього розвитку в пізньому юнацькому (студентському) віці (Співак, 2015). 

Результати дослідження пріоритетності культурних ціннісних орієнтацій 

іноземних студентів закладів вищої освіти України засвідчили, що вони надали 

меншого значення всім полюсам таких цінностей, порівняно з вітчизняними 

студентами цих закладів освіти. Однак, як в іноземних, так і у вітчизняних 
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студентів, пріоритетними виявилися культурні ціннісні орієнтації полюсу 

«рівноправність», непріоритетними – полюсу «ієрархія» (Співак, 2019).  

Актуальність і соціальна значущість зазначеної проблеми та недостатність її 

вивчення зумовили потребу експериментального дослідження пріоритетності 

культурних ціннісних орієнтацій людей літнього віку. 

Мета статті – вивчити пріоритетність культурних ціннісних орієнтацій 

людей літнього віку. 

Виклад основного матеріалу. В період літнього віку соціальна ситуація 

розвитку, а відтак, смисл життя і пріоритетність ціннісних орієнтацій людини, 

можуть змінюватися, що зумовлено різними чинниками. А саме – продовження 

трудової діяльності, зміна стану здоров’я, завершення трудової діяльності й вихід 

на пенсію, ізоляція від сім’ї, зміна релігійних переконань, надання більшої 

значущості дружнім стосункам, підвищена чутливість до проявів уваги і турботи, 

проживання з дорослими дітьми й онуками, втрата рідних і близьких людей тощо 

(Долинська & Співак, 2011). 

Культурні ціннісні орієнтації висвітлюють основні способи розв’язання 

суспільством базових проблем щодо регулювання діяльності людини. Ці способи 

реалізуються у трьох вимірах, за якими відрізняються культури. 

Перший вимір розкриває взаємодії в системі «особистість – група». Полюси 

цього виміру такі: «автономія» («інтелектуальна автономія» – широта поглядів, 

допитливість, творчість; «афективна автономія» – різноманіття життя, 

задоволення) і «належність» (порядок, обов’язок, повага до традицій, мудрість).  

Другий вимір стосується соціально-відповідальної поведінки особистості. 

Полюси цього виміру – «ієрархія» (авторитетність, влада, підпорядкованість, 

багатство) і «рівноправність» (рівність, соціальна справедливість, чесність, 

допомога іншим, відповідальність).  

Третій вимір презентує регулювання ставлення людини до її природного і 

соціального оточення. Полюсами третього виміру є такі: «гармонія» (мир на Землі, 
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захист довкілля, єдність із природою) і «майстерність / панування» 

(компетентність, успіх, амбіції) (Schwartz, 2006). 

Для вивчення пріоритетності полюсів культурних ціннісних орієнтацій 

людей літнього віку застосовувався адаптований опитувальник культурних 

ціннісних орієнтацій автора Ш. Шварца (SVS – Schwartz Value Survey) (Татарко, 

Лебедева, 2011; Співак, 2015). 

В експериментальному дослідженні, що проводилося впродовж 2019-2020 

років, взяли участь 82 українці літнього віку (середній вік – 65,7 років). 

Результати вивчення пріоритетності полюсів культурних ціннісних 

орієнтацій людей дорослого віку подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Полюси культурних ціннісних орієнтацій людей літнього віку 
(дані в середніх значеннях рангів) 

 

Як видно з рис. 1, найбільшого й однакового пріоритету люди літнього віку 

надали культурним ціннісним орієнтаціям полюсів «Рівноправність» і «Гармонія» 

(по 5,1). Характеризуючи культурні ціннісні орієнтації полюсу «Рівноправність», 

варто відзначити, що забезпечення соціально-відповідальної поведінки людей є 
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основним завданням суспільства. Вирішення цього завдання полягає в 

застосуванні суспільством таких засобів, які спонукають його представників 

турбуватися про благополуччя інших людей, визнавати моральну рівність людей і 

регулювати власні дії, що дозволяє координувати неминучу залежність між 

людьми. Пріоритетність полюсу «Рівноправність» засвідчує значущість для людей 

літнього віку таких цінностей, як: рівність, соціальна справедливість, чесність, 

відповідальність і допомога іншим. 

Пріоритетність культурних ціннісних орієнтацій полюсу «Гармонія» 

виявляється у ставленні людей літнього віку до суспільства і природи, а саме – 

надання переваги мирному врегулюванню конфліктів і відсутності війни, 

збереженню природи, захоплення творами мистецтва і красою природи. 

Середньої значущості люди літнього віку надали культурним ціннісним 

орієнтаціям таких полюсів, як: «Належність» (4,7), «Афективна автономія» (4,7), 

«Майстерність/ домінування» (4,3), «Інтелектуальна автономія» (4,1). 

Культурні ціннісні орієнтації полюсу «Належність» пов’язані із сенсом життя 

кожної людини в суспільстві й дотриманням порядку, який прийнято в суспільстві; 

з потребою людини належати до певних референтних груп. Люди літнього віку, які 

вважають важливими для себе культурні ціннісні орієнтації цього полюсу, 

усвідомлюють власні громадянські й суспільні обов’язки, неухильно дотримуються 

суспільних норм, сприяють збереженню суспільної стабільності, відстоюють 

особисті релігійні вподобання. 

Культурні ціннісні орієнтації полюсу «Афективна автономія» стосуються 

задоволення людиною своїм життям і його різноманіттям. Люди літнього віку, які 

надали переваги культурним ціннісним орієнтаціям цього полюсу, прагнуть до 

задоволення своїх бажань, цікавих подорожей та т. ін. 

Пріоритетність культурних ціннісних орієнтацій полюсу «Майстерність/ 

домінування» виявляється у ставленні людини літнього віку до природи і соціуму, 

що регулюється й з боку суспільства. Люди літнього віку, які надали значущості 
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культурним ціннісним орієнтаціям цього полюсу, переконані у важливості похвали 

і поваги від інших, старанності виконання роботи тощо. 

Культурні ціннісні орієнтації полюсу «Інтелектуальна автономія» пов’язані зі 

світоглядом людини, її творчим потенціалом і допитливістю. Люди літнього віку, 

які надали перевагу культурним ціннісним орієнтаціям цього полюсу, вільно 

висловлюють свої думки і приймають рішення про власні вчинки, виявляють 

толерантність у ставленні до інших переконань й ідей. 

Найменшої значущості люди літнього віку надали культурним ціннісним 

орієнтаціям полюсу «Ієрархія» (4), що засвідчує не досить велику важливість для 

них соціального статусу і влади особистості, її авторитетності й багатства. Люди 

літнього віку не визначили пріоритетними для себе, такі цінності, як: підтримання 

контролю над іншими, легітимізація нерівності під час розподілу влади і ресурсів 

між людьми, домінування, управління і надання розпоряджень. 

Висновки. В культурних ціннісних орієнтаціях виявляються основні способи 

вирішення суспільством базових проблем, які стосуються регулювання діяльності 

його представників. В різних культурах виміри реалізації таких способів (взаємодії 

в системі «особистість – група», соціально-відповідальна поведінка особистості, 

регулювання ставлення людини до її природного і соціального довкілля) є 

неоднаковими. 

Проведене експериментальне дослідження сприяло визначенню 

пріоритетності культурних ціннісних орієнтацій людей літнього віку. Встановлено, 

що люди літнього віку найбільшої значущості надають культурним ціннісним 

орієнтаціям полюсів «рівноправність» і «гармонія»; середньої – полюсів 

«належність», «афективна автономія», «майстерність/ домінування» й 

«інтелектуальна автономія»; найменшої – полюсу «ієрархія».  

Перспективним для подальшого наукового вивчення вважаємо питання про 

пріоритетність полюсів культурних ціннісних орієнтацій у чоловіків і жінок 

літнього віку. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ У ПОЛЬЩІ 

 
Анотація. У статті проведено теоретичний аналіз особливостей соціальної 

роботи з людьми похилого віку в Республіці Польща: визначені принципи здійснення 
соціальної роботи з даною категорією населення; досліджено діяльність основних 
організацій, які опікуються людьми похилого віку в Польщі та запропоновані перспективи 
подальшого використання визначених напрямів  в Україні. 

Ключові слова: соціальна робота, людина похилого віку,  соціальні проекти для 
людей похилого віку.  

 

PECULIARITIES OF PROVIDING SOCIAL SERVICES  
TO THE ELDERLY IN POLAND 

 
Summary. The article provides a theoretical analysis of the features of social work with the 

elderly in the Republic of Poland: the principles of social work; the activity of the main 
organizations caring for the elderly in Poland is studied and the prospects of further use of these 
principles in Ukraine are offered. 

Key words: social work, elderly people, social projects for elderly people. 
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Постановка проблеми. Соціально-демографічна структура сучасного 

суспільства в більшості країн світу характеризується постійним збільшенням 

кількості літніх людей. У багатьох розвинених країнах зафіксована тенденція до 

збільшення кількості старіючого населення як стале демографічне явище, у тому 

числі, і в Україні. Нині в Україні існує велика кількість проблем, пов’язаних зі 

«старінням суспільства», а саме :  

 велике навантаження на бюджети країни, пов’язане із виплатою пенсій; 

 зменшення чисельності населення працездатного віку, яке призводить до 

зниження надходжень до бюджету; 

 зростання витрат на надання тривалого соціального догляду літнім людям; 

 брак уваги до проблем і потреб літніх людей, у тому числі, у сфері охорони 

здоров’я. 

У зв’язку з цим, з метою розроблення напрямів соціального захисту осіб 

похилого віку в Україні, актуальним є дослідження досвіду країн ЄС, зокрема 

Польщі.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженням особливостей 

соціальної роботи з людьми похилого віку в Республіці Польща присвячені наукові 

праці багатьох вчених, таких, як Хелени Радлінської, Едити Бонк, Халіни Борч, 

Магдалени Бури-Задрога, Кароліни Бучкевич, Пшемислава Клуга, Катажини Ліпки-

Шостак, Тадеуша Парновскі, Бети Подлашек. Аналіз робіт з проблеми старіння 

населення засвідчує, що даний науковий напрямок не є досить вивченим і вимагає 

подальшого дослідження. Це зумовлює практичний інтерес до дослідження досвіду 

Польщі щодо надання соціальних послуг людям похилого віку. 

Мета статті полягає у дослідженні сучасних особливостей соціальної роботи 

з людьми похилого віку у Польщі та виокремленні досвіду, який доцільно 

використати з метою підтримки та соціального захисту людей похилого віку в 

Україні в період пандемії на COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з інтеграцією України в 

Європейський простір та наближення соціального законодавства до стандартів ЄС, 
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корисним є досвід Європейських країн, зокрема, Польщі щодо соціального захисту 

людей похилого віку. 

В даний час в Польщі проживає більше 6 млн. осіб старше 65 років, що 

становить близько 17,5% населення країни. У 2020 році середня тривалість життя 

оцінювалася в 73,96 років для чоловіків і 81,82 років для жінок, і вона продовжує 

зростати, в результаті чого в найближчі десятиліття очікується значне зростання 

кількості літніх людей [1]. Отже,  проблема старіння населення характерна  для 

Польщі, як і для більшості країн світу. 

На даний момент соціальна робота з літніми людьми у Польщі розглядається 

як план зміцнення добробуту літніх людей, а саме: допомога, підтримка, 

розширення особистої незалежності. З людьми похилого віку в Польщі передбачені 

наступні стандартизовані напрямки соціальної роботи :  

 робота з окремою людиною похилого віку - індивідуальний  підхід у 

напрямку соціальної роботи ;  

 групова соціальна робота - робота з сім'єю та іншими близькими родичами; 

 соціальна робота в середовищі проживання особи похилого віку з метою 

охоплення соціальними послугами  ширшого кола  спілкування клієнта. 

Соціальна політика Польщі по відношенню до осіб похилого віку заснована 

на таких основних принципах:  

 принцип допомоги (субсидіарності);  

 принцип локальності [2].  

Принцип субсидіарності дає можливість забезпечити соціальну підтримку 

людей похилого віку соціальними установами різного рівня. Слід зазначити, що цей 

принцип випливає з вчення Римсько-католицької церкви.  

Першим у наданні підтримки має бути сім’я, але якщо її немає, то опіку 

виконання обов’язків з опіки особи похилого віку беруть на себе соціальні 

організації та установи. Таким організаціями можуть виступати як громадські, 

релігійні, неурядові, так і державні установи. Метою даного принципу є  

стимулювання створення та розвиток численних громадських організацій 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
242 

місцевого  рівня для забезпечення вирішення соціальних проблем осіб похилого 

віку.  При цьому, субсидіарність означає значну роль регіональних та місцевих 

суб'єктів. Тобто, даний принцип дає можливість перекласти соціальну роботу з 

особами похилого віку та вирішення їх проблем на місцевому рівні на громадські та 

релігійні організації, що беруть участь у громадських справах. 

Прикладом, де реалізується даний принцип, є діяльність Польської асоціації 

пенсіонерів і інвалідів. Польська асоціація пенсіонерів і інвалідів - це незалежна 

неурядова організація з давніми традиціями, що йдуть корінням в довоєнний 

період. Профспілка діє по всій країні через свої районні та регіональні відділення та 

гуртки. Це найбільша організація пенсіонерів, пенсіонерів по інвалідності та 

інвалідів. Профспілка працює над поліпшенням умов життя літніх людей і людей з 

обмеженими можливостями і протидіє їх самотності, маргіналізації і соціальної 

ізоляції. Вона висловлює думку пенсіонерів та пенсіонерів органів державної влади. 

Асоціація представляє  інтереси на форумі Парламенту і Тристоронньої комісії. 

Місцеві ланки профспілки співпрацюють з місцевими органами влади у вирішенні 

проблем місцевих громад літніх людей, проводять багаті культурні та мистецькі 

заходи, організують спортивні, розважальні та реабілітаційні заходи адаптовані до 

потреб і інтересів своїх членів. 

З самого початку свого існування Асоціація прагне поліпшити 

загальноприйняті умови життя пенсіонерів, пенсіонерів та інвалідів. 

Асоціація об'єднує пенсіонерів та інвалідів з метою: 

 мати змогу представляти їх інтереси в державних органах; 

 акумулювати уявлення думок і постулатів щодо вдосконалення системи 

соціального забезпечення і поліпшення соціальних і побутових умов 

пенсіонерів на форумі Парламенту, Тристоронньої комісії і інших; 

 здійснювати організацію культурного і творчого життя пенсіонерів; 

 протидіяти самотності, бідності і соціальної ізольованості літніх людей і 

людей з обмеженими можливостями [2].  

Для реалізації перерахованих вище завдань, Асоціація, виконує такі функції: 
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 представляє вищим державним органам (президенту, прем'єр-міністру, 

маршалам сейму і сенату) аналізи і висновки про стан спільноти пенсіонерів; 

 співпрацює з органами місцевого самоврядування у вирішенні місцевих 

проблем літніх людей і людей з обмеженими можливостями; 

 організовує самодопомогу літнім, самотнім і хворим людям; 

 надає фінансову і матеріальну допомогу членам Асоціації, які знаходяться у 

важкому матеріальному становищі; 

 підтримує художню самодіяльність пенсіонерів, веде творчі колективи, 

клуби, клуби за інтересами; 

 організовує рекреаційні та реабілітаційні заходи для своїх членів; 

 дає безкоштовну юридичну консультацію [2].  

Також, за цим принципом в Польщі діють наступні організації: 

 Катірас Польща – католицька благодійна асоціація. Її основна діяльність 

полягає організації захисту здоров'я та реабілітації людей похилого віку, а 

також в організації різних форм проживання для даної групи осіб; 

 Крайове представництво пенсіонерів та осіб з обмеженими можливостями – 

об’єднання з 26 організації пенсіонерів, ветеранів та осіб з обмеженими 

можливостями, яка має справу з вирішення проблем вказаних груп; 

 Об’єднання будинків опіки та пансіонатів для сеньйорів – основне завдання 

цієї організації полягає в підвищенні рівня та якості послуг будинків осіб 

похилого віку та інших центрів для сеньйорів [2].  

Принцип локальності щодо соціального захисту осіб похилого віку випливає 

з принципу субсидіарності. Місцева громада дозволяє більш ефективно 

реалізовувати цілі політики відносно людей похилого віку. В конкретних випадках, 

вона повинна відповідати локальним потребам і можливостям. Як приклад 

реалізації принципу локальності, доцільно навести   приклад проекту, який був 

реалізований у Польщі під назвою «Театр з бабусею, театр з дідусем – майстерня 

театральна». 
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Вперше такий проект був реалізований в Шверкланах. Учасниками проекту 

були дошкільників, молодші школярі та особи похилого віку. Даний проект 

складався з трьох етапів. На першому етапі з допомогою інструктора були 

проведені підготовчі заняття та театральні майстерні. Другим етапом була 

підготовка дітей та осіб похилого віку постановки спектаклю. Заключний етап 

включав презентацію загальних навичок в прем'єрі вистави під назвою "Злодій 

часу" в школі, в яку були запрошені всі місцеві співтовариства, а також майстерні з 

підготовки дошкільників, молодші школярів та особи похилого віку. 

  Слід відмітити, що найбільшою популярністю в Республіці Польща серед 

осіб похилого віку користуються саме такі проекти. Вони є осередками, які 

займаються розвитком культурного, освітнього, соціального і рекреаційного життя 

літніх людей. Окрім культурно-артистичних та освітніх функції такі програми 

часто виконують функції підтримки, приймаючи на себе завдання допомоги 

найбільш  самотнім учасникам. Головними цілями, які реалізує даний проект є 

забезпечення належних умов для приємного та корисного дозвілля, розвитку своїх 

інтересів та підтримки і зміцнення соціальних контактів. 

Висновки. Отже,  вирішуючи  проблеми осіб похилого віку,  уряд Польщі 

робить важливу ставку на діяльність громадських організацій, застосовуючи 

державну систему допомоги тільки в нагальних випадках. Таким чином, дана 

соціальна політика дозволяє використовувати менше коштів з бюджету на 

підтримку рівня життя нужденним, а отримувати допомогу на місцевому рівні від 

громадських та релігійних організацій, що беруть участь у наданні соціального 

захисту літнім людям. 

  В Україні цей досвід може бути корисним при напрацюванні заходів 

соціальної політики з соціального захисту людей похилого віку, а саме : сприяння 

формуванню позитивного ставлення до похилого віку, розглядаючи його як 

черговий у житті людини етап розвитку особистості, пом’якшення асоційованих із 

похилим віком негативних проявів й посилення його позитивних аспектів; 

сприяння створенню і розвитку територіальних Центрів дозвілля для літніх людей, 
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де вони мали б можливість спілкуватися, проводити разом час, грати в улюблені 

ігри, а також отримувати консультації, необхідну інформацію; заохочення літніх 

осіб до участі у навчальних програмах, а також урізноманітнення дисциплін та 

курсів, розробка (або адаптація) освітніх програми для різних вікових груп з 

врахуванням вікових особливостей психічного та фізіологічного розвитку літніх 

осіб, розширення доступу літніх до новітніх технологій із відповідним навчанням. 
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CHINESE EXPERIENCE IN SOCIAL WORK IN PROVIDING SERVICES TO THE 
ELDERLY IN QUARANTINE 

 
Summary. The negative impact of the coronavirus epidemic on the elderly is analyzed and 

the features of the successful solution of the problem of providing psychological assistance to the 
elderly who are in stress in quarantine conditions are highlighted. A theoretical generalization of 
the experience of social work in providing services to the elderly during the epidemic in China. 

Key words: elderly people, epidemic, coronavirus infection, social assistance. 
 
 

Постановка проблеми. З огляду на слабке здоров’я та економічний стан 

людей похилого віку вони перебувають у «маргіналізованому становищі», а 

різноманітні заходи захисту людей похилого віку зробили їх більш відчуженими від 

суспільства. Суспільство нерідко несправедливо ставиться до людей похилого віку. 

Структурна нерівність, з якою зустрічаються літні люди у своєму житті під час 

пандемії COVID-19, зумовлює необхідність відповідної реакції суспільства. Останнім 

часом цю проблему частіше обговорюють науковці, медичні працівники, 

міжнародні організації. В Китаї, як і в багатьох країнах світу, набувають поширення 

наукові дослідження з цієї пооблеми.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Китаї як і в багатьох країнах 

світу ведуться дослідження щодо впливу COVID-19 та карантинних обмежень під 

час пандемії коронавірусу на суспільство, а особливо на людей похилого віку. 

Дослідження проводили Ван Чжіхуй, Ці Шиге, Чжан Хань, Мао Пейсянь, Хе Янлін, Лі 

Цзюань, Сяо Шуйюань, Пен Хуамао, Сунь Вейвей, Го Хаоян, Лю Мін. Чень Цюн, Ю 

Вейвей, Ван Ліцзин та інші китайські науковці досліджували ключові моменти у 

сфері геріатрії для профілактики та лікування нової коронавірусної інфекціі та її 

наслідки на психічне здоров’я у людей похилого віку. Їх результати було 

опубліковано у китайському журналі геріатрії.  

В китайському журналі епідеміології  був представлений аналіз 

епідеміологічних характеристик коронавірусної інфекціі та її психологічного 

впливу на населення різних вікових груп, який був зроблений групою 

епідеміологічного реагування на надзвичайні ситуації при Китайському центрі 
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контролю та профілактики захворювань. Головне управління Національної комісії 

охорони здоров'я повідомило про реалізацію проекту «Психологічна допомога 

людям похилого віку». Ши Ванінь, Го Мінхао, Ду Пен та інші дослідили 

взаємозв’язок між сном і тривогою у літніх людей 60 років і старше в Китаї. Хуан 

Біньін, Чжан Тінтін, Цзоу Гоцзюань провели контрольний аналіз психічного стану 

людей похилого віку в умовах нової епідемії.  

Мета статті полягає у розкритті особливостей негативного впливу 

короновірусної епідемії на людей похилого віку і висвітленню успішного 

вирішення проблеми щодо надання соціально-психологічної допомоги літнім 

людям, які перебувають у стані стресу в умовах карантину в Китаї. 

Виклад основного матеріалу. У травні минулого року Організація 

Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь про вплив короновірусної епідемії на 

людей похилого віку, у якій зазначалося: «Нова короновірусна епідемія викликала 

страх і страждання літніх людей у всьому світі».  Дослідники, галузеві асоціації та 

ЗМІ визнали негативний вплив короновірусної епідемії на людей похилого віку. 

Вони звернули увагу на те, що літні люди під час епідемії стигматизовані, 

ізольовані, фізично та психічно вразливі.  Суспільство нерідко несправедливо 

ставиться до людей похилого віку. Деякі люди звинувачують літніх людей у 

призупиненні різних видів діяльності, фінансових навантаженнях та обмеженнях 

на виїзди. У звіті ООН наголошується: «Ми повинні ознайомитися з думкою людей 

похилого віку та використати їхні знання та досвід, щоб забезпечити їх повну 

участь у формуванні політики щодо їхнього життя та засобів до існування».  У 

багатьох країнах має місце явище так званого «сріблястого бунту», тобто люди 

похилого віку борються за право брати участь у процессі прийняття політичних 

рішень. Психолог Марі де Хеннезель зазначила: «Багато літніх людей, які раніше 

жили самостійно, відчувають, що вони не ті, що були. Вони вперше відчувають, що 

старіють. Вони раптом виявляють, що не можуть знайти своє місце у своєму віці, 

групі».  Він додав, що старі люди, які доглядали за онуками чи волонтерами, більше 

не можуть використовувати залишкове тепло. Вони маргіналізовані в суспільстві. 
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Короновірусна епідемія спричинила дефіцит медичних ресурсів, а соціальний 

менталітет зневаги до людей похилого віку спричинив жахливі наслідки, які можна 

порівняти зі сценами пекла.  

З огляду на слабке здоров’я та економічний стан людей похилого віку вони 

перебувають у «маргіналізованому становищі», а різноманітні заходи захисту 

людей похилого віку зробили їх більш відчуженими від суспільства. Експерт 

Організації Об’єднаних Націй вважає, що ми повинні остерігатися «підтримки 

соціальної дистанції, яка переростає в соціальне відчуження. Ми повинні знайти 

інноваційні та надійні способи зміцнення соціальних зв’язків», наприклад, 

використання Інтернету всіма людьми похилого віку. Пандемія COVID-19 виявила 

структурну нерівність, з якою стикаються літні люди у своєму житті. Наприклад, 

через відсутність програм цифрової грамотності багато людей похилого віку не 

можуть спілкуватися за допомогою цифрових технологій. 

Командою китайських науковців Національного проекту психологічної 

допомоги літнім людям було дано оцінку психічного здоров’я 6 467 мешканців із 

188 407 постійних мешканців віком від 65 років до епідемії (з жовтня 2019 року по 

23 січня 2020 року) та під час епідемії (з квітня по травень 2020 року). Для 

дослідження стану тривоги та факторів впливу під час епідемії використовувалася 

структурована анкета. Введення даних і керування ними здійснювалося за 

допомогою спеціально розробленою системою управління інформацією в рамках 

проекту «Психічне обслуговування людей похилого віку». Для порівняння різниці в 

частоті виявлення симптомів тривоги у літніх людей до епідемії (з жовтня 2019 

року по 23 січня 2020 року) та під час епідемії (з квітня по травень 2020 року) 

використовували тест Мак Немара, а для порівняння – тест χ2.  

Для аналізу факторів, що впливають на симптоми тривоги до та під час 

епідемії, була використана багатофакторна модель логістичної регресії. Епідемія 

коронавірусної інфекції призвела до того, що частота виявлення тривожних 

симптомів у літнього населення зростала в геометричній прогресії, ніж зазвичай. 

Особливу увагу було приділено психічному стану людей похилого віку, які 
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перебували на карантині за медичними показаннями самі або з оточуючими 

людьми. Результати мета-аналізу китайських науковців показують, що 

короновірусна інфекція має психологічні наслідки для людей похилого віку та 

населення в цілому. Пацієнти літнього віку, особливо з основними 

захворюваннями, мають вищий рівень тяжких захворювань і смертності.  

Крім занепокоєння про зараження короновірусною інфекцією, літні люди 

також відчувають незручності під час звернення за медичною допомогою, 

побутовими засобами та соціальним спілкуванням під час епідемічної ізоляції. 

Обов’язкова соціальна ізоляція в період епідемії також тісно пов’язана з депресією. 

Занепокоєння та зниження когнітивних здібностей літніх людей серйозно впливає 

на фізичне та психічне здоров’я літніх людей і навіть посилює хронічні 

захворювання. На даний момент мало повідомлень про дослідження 

психологічного стану людей похилого віку з новою короновірусною інфекцією.   В 

Китаї Національний проект психологічної допомоги людям похилого віку стежить 

за змінами стану психічного здоров'я під час епідемії. Загалом 6467 людей 

похилого віку, які брали участь в обстеженні та оцінці психічного здоров’я на 

ранній стадії, отримали подальше спостереження. Вони були з 22 провінцій (міст, 

автономних районів тощо), включаючи Хебей, Хунань, Шаньсі, Цзілінь, Цзянсу, 

Чжецзян, Тяньцзінь, Шаньдун та Гуандун. 

Було вявлено, що люди похилого віку, особливо ті, хто перебуває в ізоляції та 

страждає від когнітивних розладів/деменції, можуть стати більш тривожними, 

злими, стресовими, неспокійними, втратити впевненість чи бути підозрілими під 

час епідемії/карантину. Цим людям необхідно надавати емоційну підтримку через 

неформальні комунікаційні мережі (сім’я) та фахівців із психічного здоров’я. 

Ділитися з ними простими фактами про поточну ситуацію та надавати чітку 

інформацію про те, як зменшити ризик зараження, мовою, яку розуміють літні 

люди з когнітивними порушеннями та без них, щоб вони могли її зрозуміти, а 

також надати відповідну підтримку, щоб полегшити їхню тривогу та стрес. 

Наведені нижче пропозиції китайських науковців Національного проекту 
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психологічної допомоги людям похилого віку зазвичай стосуються людей похилого 

віку, які проживають у громаді. Для літніх людей, які проживають в інтернатних 

закладах (таких як житлові спільноти та будинки престарілих), адміністратори та 

персонал повинні забезпечити відповідні заходи безпеки, щоб запобігти 

перехресному зараженню та раптовому надмірному занепокоєнню чи паніці (те 

саме стосується лікарень). Аналогічно, необхідно надавати підтримку особам, які 

доглядають за хворими, які тривалий час перебувають у зоні карантину разом із 

пацієнтом і не можуть возз’єднатися зі своїми сім’ями.  Люди похилого віку 

особливо вразливі до короновірусної інфекції через їх обмежені інформаційні 

канали, більш слабку імунну систему та вищий рівень смертності людей похилого 

віку з короновірусною пневмонією. Особлива увага приділяється групам високого 

ризику, таким як люди похилого віку, які живуть окремо/не мають близьких 

родичів, мають нижчий соціально-економічний статус та/або страждають на 

супутні захворювання (наприклад, зниження когнітивних функцій/деменція чи 

інші психічні захворювання).  

Неможливе переривання постачання основних ліків (цукровий діабет, рак, 

захворювання нирок, СНІД). Забезпечується достатнє постачання медичних послуг 

за допомогою телемедицини та онлайн-медичних послуг особам похилого віку, які 

перебувають на карантині або інфіковані. Під час періоду карантину необхідно 

розумно коригувати час відпочинку чи послуг догляду вдома та використовувати 

технології (WeChat, Weibo) для надання комунікативних чи побутових послуг.  

Забезпечити тренінги/настанови для осіб, які доглядають людей похилого віку на 

дому, включаючи навчання з надання першої психологічної допомоги для тих, хто 

доглядає вдома. Найкращий спосіб зв'язатися з літніми людьми — через їх 

стаціонарний телефон або через регулярні особистих візитів (якщо це можливо). 

Заохочуйте членів сім'ї або друзів регулярно дзвонити літнім родичам і навчити їх 

вести відеочати. Люди похилого віку можуть бути незнайомі з використанням або 

методами захисту захисних пристроїв або відмовитися від їх використання. 
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Використання захисних пристроїв слід пояснювати чітко, точно, шанобливо та 

терпляче.  

Люди похилого віку можуть не знати, як користуватися онлайн-послугами, 

такими як інтернет-магазини товарів повсякденних потреб, 

консультаціями/довідковими лініями або медичним обслуговуванням.  Необхідно 

надавати громадянам похилого віку детальну інформацію та, за потреби, 

інформацію про те, як отримати практичну допомогу, наприклад, викликати таксі 

або перевезти предмети першої необхідності. Доставка товарів і послуг, таких як 

захисні предмети (наприклад, маски, дезінфікуючі засоби), відповідні запаси їжі та 

канали екстреного транспортування можуть зменшити щоденні турботи. 

Інструктуйте людей похилого віку виконувати прості фізичні вправи у своїх 

будинках/пунктах ізоляції, щоб зберегти фізичну гнучкість і зменшити нудьгу. 

З моменту початку нової «епідемії війни» з профілактики та контролю 

короновірусної пневмонії на початку 2020 року вся країна (Китай) була єдиною.  

Ю Еньян, секретар парткому онкологічного госпіталю Університету 

Китайської академії наук (Zhejiang Cancer Hospital) і кілька авторитетних експертів 

і психологів у галузі геріатричної психіатрії та психічного здоров'я, спільно склали 

книгу, присвячену психічному здоров’я людей похилого віку під час епідемії —— 

«Психологічна підтримка та консультування людей похилого віку під час нової 

коронавірусної пневмонії», щоб надати рекомендації щодо підтримки психічного 

здоров’я літніх людей. Секретар Ю Еньян сказав, що в цій книзі редактори 

об’єднали особливості та психологічні та фізичні особливості людей похилого віку, 

щоб розібратися з психологічними проблемами, до яких схильні літні люди під час 

нової епідемії коронкової пневмонії, та дати наукові поради, засновані на 

актуальних проблемах. Ця книга містить багато реальних психологічних випадків, 

більшість з яких особисто пережили медичні працівники, які боролися з епідемією 

в Ухані. 

Висновки. Отже, психологічна підтримка та консультування людей похилого 

віку під час нової коронавірусної пневмонії є надзвичайно важливим завданням в 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
252 

умовах карантину. Науковцям необхідно в подальшому розібратися з 

психологічними проблемами, до яких схильні літні люди під час епідемії 

коронкової інфекції та дати наукові поради, засновані на актуальних проблемах. 
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ОСОБЛИВОСТІ  АДАПТАЦІЇ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ  
ДО НОВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
 Анотація. Проаналізовано адаптивні можливості особистості поважного віку з 

урахуванням соціально-психологічних, психофізіологічних характеристик, які 
відображають загальні особливості  соціального розвитку до пенсійного способу життя.  
Здійснено теоретичні узагальнення щодо означеної проблеми, зокрема, досліджено основні 
«життєві позиції» літніх людей, що впливають на психологічну адаптованість. 

Ключові слова: пенсійний вік, літні люди, соціальна адаптація, успішне старіння, 
соціалізація, люди поважного віку. 

  

ADAPTATION FEATURES OF ELDERLY PEOPLE  
TO NEW CONDITIONS OF SOCIALIZATION 

 

Summary. The adaptive capabilities of a person of respectable age are analyzed, taking into 
account socio-psychological, psychophysiological characteristics that reflect the general features of 
social development to the retirement lifestyle. Theoretical generalizations on the mentioned 
problem are made, in particular, the basic "life positions" of elderly people influencing psychological 
adaptability are investigated. 

Key words: retirement age, elderly people, social adaptation, successful aging, socialization, 
people of respectable age. 

 

Постановка проблеми. В поважному  віці  життя людини не усвідомлюється 

без суспільних відносин. Зміст існування в суспільстві зводиться до того, щоб бути 

йому корисним. Бездіяльність в старості сприймається як відмова від 

індивідуальності, від повноцінного життя. Обмеження з віком фізичних 

можливостей, відповідно відображається і на психічній сфері осіб поважного віку, 

цілеспрямовано впливає і на спосіб життя таких людей утруднюючи його при 

цьому, а як результат визначає місце їх в суспільстві. Цей фактор є важливою 

умовою формування в поважному віці нової життєвої позиції, яка направлена на 

відмову від минулого способу життя, соціальної активності та затвердження особи 



Конференція - Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину - 2021 

 

 
254 

в новій соціальній ролі. Формування нової життєвої позиції  має свій активний 

початок, що пов'язаний із адаптацією особи похилого віку до нових умов життя і 

подальшим процесом соціалізації, що є безперервним процесом.  

На теперішній час процес адаптації є предметом дослідження фахівців 

багатьох галузей наукового знання. Психологи, філософи, соціологи, педагоги, 

розкривають різні аспекти цього процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, 

визначають фактори. Однак проблеми адаптації осіб похилого віку у вітчизняній 

літературі ще не є предметом спеціального дослідження, хоч проблема адаптації 

дітей, підлітків та дорослих до нових умов проживання чи навчання дуже 

актуальна і в теоретичному, і в практичному значенні. Малодослідженим є вплив 

пристосування, входження, звикання до нових умов проживання осіб похилого віку 

в процесі їхньої соціалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адаптація осіб поважного та віку 

до нових умов проживання як предмет наукового аналізу висвітлена в працях 

Ануфрієвої  Р., Білого О.,  Букіна Т., Волкова Т., Зайцевої В., Ковальової Н., Козлової., 

Комлина М. і т.д. Різні аспекти методологічної та теоретичної геронтопсихології 

життя людей похилого віку розглядали: Краснова О., Лідере А. (особливості 

розвитку особистості в період похилого віку), Єрмолаєва М. (структура емоційних 

переживань), Чепелєва Н., Смульсон М. (наративна психологія людей старечого 

віку), Галкін В., Болтенко В. В., Дементєва Н., Шаталова Є., Шахматов М.  Питання 

старіння населення досліджували А. Андрущенко, О. Доровський, В. Борислава, 

Д. Валентея, Н. Волгіна, Л. Єгорова, В. Медкова, А. Проноза, І. Суботіна, Н. Фойт, 

І. Крилова, О. Мартинюк, О. Шекера, Д. Шелестова, А. Щербанова, Д. Ядранський та 

інші.  

Проблемою людей похилого віку в різних її аспектах опікувалися Л. Єгорова, 

О. Коваленко, Н. Кривоконь, О. Новікова, В. Король, І.Титаренко та ін. Особливості 

людей похилого віку, етапів та стратегій старіння, старості дослідники 

розглядають з різного погляду: психологічних особливостей розвитку особистості 

у похилому віці (Л. Анциферова, А. Аримбаєва, 3. Бутуєва, Г. Вайзер, М. Єрмолаєва, 
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О. Краснова та ін.); спілкування осіб похилого віку (А. Капська, О. Коваленко та ін.); 

соціальної допомоги, підтримки та захисту людей похилого віку (І. Андреева, 

О. Бугрова, Т. Василькова, В. Васильчиков, А. Мудрик, О. Холостова та ін.); соціальної 

геронтології (А. Айріян, В. Альперович, Б. Бреєв, В. Чайковська та ін.); навчання 

людей третього віку (І. Сагун, 1. Бондаренко та ін.) 

Мета статті полягає в обґрунтуванні умов сприятливої адаптації осіб 

похилого віку до нових умов соціалізації. 

Виклад основного матеріалу.  Проблеми соціалізації людей похилого віку 

активно досліджуються  в галузі соціальної педагогіки лише в останні десятиріччя. 

Оскільки третій вік має свої специфічні особливості розвитку, що зумовлюються 

впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктивних чинників, слід використовувати 

ефективні засоби для підтримки фізичного, психічного, соціального, духовного 

стану людей похилого віку та зміцненню якості їх життя в умовах інформаційного 

суспільства. 

Зміна соціального статусу людини в старості первинно викликана повним 

припиненням або частковим обмеженням трудової діяльності, змінами ціннісних 

зорієнтувань, способу життя і спілкування, виникненням ускладнень в соціально-

побутовій, психологічній адаптації до нових умов, що вимагає необхідність 

вироблення особових підходів, форм і методів адаптації літніх людей до пенсійного 

способу життя.  

У психологічному плані адаптації основною проблемою похилого віку є 

одинокість і внаслідок цього втрата необхідних і бажаних контактів, беззахисність 

перед оточенням, яке несе, на їх думку, загрозу їхньому благополуччю та здоров’ю. 

Стосунки між знайомими не завжди доброзичливі. Часто ці стосунки 

перетворюються у довготривалу війну або сварку. Поразки виникають у вигляді 

дезадаптації, інфарктів, інсультів та інших захворювань. Часто хвороблива 

підвищена підозрілість одинокої людини провокує спалахи гніву в близького 

оточення.  
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Досліджені основні «життєві позиції» людей похилого віку, що впливають на 

психологічну адаптованість: 

 1. «Конструктивна» позиція, люди з таким орієнтуванням все життя були 

спокійними та задоволеними. Вони позитивно ставляться до життя, здатні  

змиритися зі смертю, яка наближається, активні та настроєні на надання 

допомоги іншим. Зі старості трагедії не роблять, шукають розваг і контактів із 

людьми.  

2. «Залежна» позиція притаманна людям, які все життя не зовсім довіряли 

собі, були безвольними, пасивними. Старіючи, вони з ще більшим зусиллям 

шукають допомоги, визнання, не отримуючи його почувають себе нещасними.  

3. «Захисна» позиція формується у людей з підвищеним механізмом до опору. 

Вони не прагнуть зближення з людьми, тримаються замкнено, відгороджуючись 

від людей. Старіння сприймають з обуренням.  

4. Позиція «ворожості до світу». Такі особи звинувачують оточуючих і 

суспільство у всіх невдачах, які вони перетерпіли в житті. Такі люди підозрілі, 

агресивні, нікому не довіряють, відчувають відразу до старості.  

5. Позиція «ворожості до себе і свого життя», яка виражається у пасивності, 

зникненні зацікавленості та ініціативи. Такі люди схильні до погіршення настрою і 

фаталізму, почувають себе одинокими. Своє життя вони вважають не вдалим, 

ставлення до смерті не травмуюче – як звільнення від існування [5, с. 6-11].  

Наведені дані про вікові особливості психологічної адаптованості людей 

дають можливість врахувати ці параметри під час проведення та надання 

психологічної та корекційної допомоги, експериментально-психологічного 

обстеження, діагностики відхилень від норми і т.д.  

Виділяють деякі аспекти адаптації осіб похилого віку до старіння:  

- зміна соціальної позиції;  

- місце похилої людини в суспільстві та відносини з ним;  

- побудова нового образу життя похилої людини за допомогою наративу.  
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Одним із аспектів сприятливої адаптації, що впливає на соціалізацію 

особистості є соціальне піклування, обслуговування та забезпечення. На 

сьогоднішній день, піклуючись про людей похилого віку держава створює системи 

соціального забезпечення в Україні (будинки-інтернати, геріатричні пансіонати, 

пансіонати для ветеранів війни та праці).  

Аналізуючи адаптованість осіб похилого віку до нових умов проживання ми 

зосередимо свою увагу на такому виді соціального забезпечення як соціальне 

обслуговування. Це такий вид соціального забезпечення який реалізується в 

різноманітних формах. Соціальне обслуговування являє собою надання підтримки 

матеріального характеру, у вигляді позитивних дій з боку відповідних державних 

органів на користь непрацездатної особи.  

Зазначимо, що будинки-інтернати є стаціонарною соціально-медичною 

установою загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, 

які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.  

Людина, яка потребує допомоги, може її отримати. Змінюючи одне соціальне 

оточення на інше, тобто змінюючи мікросередовище людина при цьому по різному 

проходить процес адаптації. Цей процес великою мірою залежить від тих умов і 

того середовища в якому вона раніше перебувала. Так, якщо людина похилого віку 

жила в сім’ї, де були діти, онуки – вона набагато важче переносить процес адаптації, 

а інколи взагалі не витримуючи покидає заклад соціального обслуговування. Ті 

люди, які й раніше були самотні, швидко адаптуються до нових соціальних умов. Бо 

саме в таких закладах вони відчувають свою значущість і потрібність в цьому світі. 

Розглядаючи процес підготовки людини похилого віку до засвоєння нових умов, 

які створюють пансіонати соціального обслуговування, треба мати на увазі, що 

прийняття на кожному етапі життєвого шляху нових та залишення старих ролей, 

так само як і адаптація до зміни їх змісту та співвідношення, вимагає від індивіда 

відповідної підготовки, тобто соціалізації. При цьому рольову визначеність можна 

розглядати тільки в якості фактора адаптації, бо її значення для успішної орієнтації 
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досить велике. Таким чином, рольова адаптація є однією із складових соціальної 

адаптації особистості.  

Соціалізація передбачає адаптацію до середовища з урахуванням 

індивідуальних особливостей. Одним із показників соціалізації є ідентифікація з 

виконуваними функціями, що прописані соціальною роллю (статусом). Важливо, 

щоб ця роль знайшла своє відображення в Я – образі людини похилого віку,  при 

цьому мала позитивне емоційне забарвлення. Зазначимо, що цей вік не завжди 

асоціюється з позитивом, особливо на фоні перебування в геріатричних домах. 

Тому тут виникає необхідність психологічної допомоги по формуванню нової 

ідентичності, нового сенсу життя.  

Вибираючи методи роботи з людьми похилого віку соціальний працівник має 

брати до уваги особливості емоційної сфери, щоб мати можливість впливу на неї, з 

реабілітаційною та корекційною метою. Робота має бути направлена на ту сторону 

психічної діяльності, яка складає сферу її особистісних цінностей. Зазвичай люди 

похилого віку схильні до негативних емоцій. Оскільки змінився їхній соціальний 

статус, мікросередовище в якому вони знаходяться, ролі які вони виконували, 

знизилася соціальна і біологічна адаптивність, працеспроможність, продуктивність 

діяльності, фізичні зміни, що вплинули на самопочуття. Неспроможність старої 

людини, щось робити для інших викликає у неї почуття неповноцінності, 

роздратованості та бажання заховатися, котре в майбутньому переросте в 

байдужість до навколишнього світу [4с, 217-223].  

Головне врахувати те, що кожна особа поважного віку – це особистість і як 

особистість є самоцінністю. Особистість визначає й особливості процесу старіння. 

Кожна людина унікальна у своєму «Я». Тому слід розглядати старість як період 

розвитку, який відіграє специфічну роль в системі життєвого циклу людини. Як 

зазначає М. Єрмолаєва, саме тут стає можливим пояснити життя людини в цілому, її 

сенс і цінність для наступних поколінь [1, с.131].  

Розглядаючи старість як вік розвитку, можна припустити, що провідна 

діяльність на цьому етапі є структуризація та передача досвіду. Іншими словами, 
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позитивна інволюція в старості можлива в тому випадку, коли похила людина 

знайде можливість реалізувати накопичений досвід в значущій для інших справі й 

при цьому вкласти в нього частку своєї життєвої мудрості індивідуальності [1, 

с.130].  

Для соціальних працівників необхідно, насамперед, розуміння безлічі 

психологічних, психопатологічних, соматичних, морально-етичних проблем, що 

виникають у осіб похилого віку, оволодіння методиками і технологіями у роботі з 

такою особливою категорією населення.  

Неминуче наступаючі в старості вікові зниження адаптаційних можливостей 

компенсується професійною майстерністю, глибокими пізнаннями і навичками, 

придбаними протягом усього життя. Адаптаційні механізми дійсно знижуються, 

але це може бути успішно компенсовано високим рівнем суджень, широтою 

кругозору.  

Визначаючи проблеми осіб геронтологічної групи, можна виокремити 

завдання, що постають перед соціальним працівником в організації соціального 

забезпечення та піклування :  

- надавати допомогу у вигляді організації дозвілля;  

- активізувати комунікативну сторону спілкування;  

- зробити процес входження людини в нову соціальну групу безболісним;  

- організовувати діяльність людини похилого віку так, щоб вона отримувала 

емоційне задоволення (вплив соціального працівника на емоційну сферу через 

індивідуально-особистісний підхід дає можливість зрозуміти людині свою 

соціальну значущість);  

- організовувати особистісну працю людини похилого віку як головного 

показника досягнення емоційної стабільності, а відповідно успішної адаптації [3, 

247-257].  

Тому для того, щоб успішно працювати з людьми похилого віку, соціальному 

працівникові потрібно знати їхнє соціально-економічне положення, особливості 

характеру, матеріальні і духовні потреби, стан здоров'я, бути добре обізнаним про 
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досягнення науки і практики в цьому напрямку. Зміна соціального статусу людини 

в старості, як показує практика, насамперед, негативно позначається на їх 

моральному і матеріальному становищі, негативно впливає на психічний стан, 

знижує його опірність до захворювань і адаптацію до змін навколишнього 

середовища.  

Показником адаптованості виступає соціальний статус особи – становище 

людини в соціальній ієрархії суспільства. Він включає в себе:  

- стать;  

- професію та становище;  

- календарний вік.  

Соціальний статус старої людини визначається у першу чергу:  

- її професійною активністю, індивідуальними можливостями;  

- інтересами поза межами трудової діяльності;  

- фізичною активністю, яка відповідає стану здоров’я;  

- умовами і способом життя.  

Зміна соціального статусу людини в старості, викликане, насамперед, 

припиненням або обмеженням трудової діяльності, трансформацією ціннісних 

орієнтирів, самого способу життя і спілкування, а також виникненням різних 

утруднень як у соціально-побутовий, так і в психологічній адаптації до нових умов, 

диктує необхідність вироблення і реалізації специфічних підходів, форм і методів 

соціальної роботи з людьми похилого віку.  

Тобто, соціальний статус має два аспекти позитивного та негативного 

характеру в адаптаційному процесі. До позитивних відносять сприятливе 

відношення до пенсійного періоду життя, коли особа не відчула відмінностей та 

зміни соціальних ролей, знаходячись на тій самій посаді, позиції в соціумі. До 

негативного відносять самотність особи, яка раніше займала значущу позицію в 

суспільстві. В організації соціальної роботи з людьми похилого віку необхідно 

враховувати всю специфіку їхнього соціального статусу не тільки в цілому, але і 
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кожної людини окремо, їхнього нестатку, потреби, біологічні і соціальні 

можливості, визначені регіональні й інші особливості життєдіяльності.  

Самотність виступає негативним чинником, що перешкоджає сприятливому 

адаптаційному процесу осіб похилого віку. Під самотністю в геронтології розуміють 

тяжке відчуття розриву з оточенням, острах наслідків самотнього життя, важке 

переживання, пов’язане з втратою істотних життєвих цінностей чи близьких 

людей, відчуття покинутості, марності і непотрібності власного існування.  

Самотність у старості – поняття, що має соціальний зміст:  

- самотність як соціальний стан, утруднює зав’язування нових і підтримання 

старих контактів і зв’язків, обумовлений різними причинами як психічного так і 

соціально-економічного характеру;  

- самотність як відсутність родичів, дітей, онуків, а також окреме проживання 

від молодих членів родини;  

- самотність як повне позбавлення людського спілкування для багатьох осіб, 

що мешкають у родині;  

- самотність як самостійний спосіб життя: фізичний стан, що активно 

обирається самою особистістю з огляду на свій характер і психічне здоров’я.  

Стратегія соціальної роботи з самотніми особами визначається сферою 

відмінностей феноменів ізоляції від самотності. Якщо людина змінюється протягом 

життя, то бажано, щоб змінювалася робота, яку вона виконує; тому альтернативні 

форми зайнятості пенсіонерів – у сфері малого і середнього бізнесі, у фермерстві, на 

садових ділянках і т. ін [1, с.123-133].  

Сутність соціальної роботи з людьми похилого віку, полягає у соціальній 

реабілітації. У даному випадку така реабілітація – це відновлення в осіб похилого 

віку звичних обов’язків, функцій, провідної діяльності, відновлення соціальних 

зв’язків. Головне для соціального працівника це перетворення людини похилого 

віку з об'єкта (клієнта) соціальної роботи в її суб'єкта.  

На адаптацію впливає фізичний стан та здоров’я особи похилого віку Багато 

сторін обміну і функцій людського організму у віці 50-59 років змінюються дуже 
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істотно (ці зміни пов’язані з порушенням нервово – гуморальної регуляції органів і 

систем зі зниженням імунологічної реактивності, з обмеженням функціональних 

можливостей серцево-судинної системи, з гіпоксичними порушеннями, з 

порушенням метаболізму і процесів утворення енергії).  

На сьогоднішній день існує такий напрямок діяльності в соціальній сфері, як 

медико-соціальна робота, яка розглядається як новий вид мульти-дисциплінарної 

професійної діяльності медичного, психолого-педагогічного і  

соціально-правового характеру, спрямованої не тільки на відновлення, але і 

збереження, і зміцнення здоров'я осіб похилого віку.  

Метою медико-соціальної роботи є досягнення оптимально можливого рівня 

здоров'я, функціонування й адаптації осіб літнього віку з фізичною і психічною 

патологією, а також соціальним неблагополуччям.  

Така робота принципово змінює існуючий підхід до охорони здоров'я, тому 

що припускає системний медико-соціальний вплив на більш ранніх етапах 

розвитку хворобливих процесів осіб похилого та старечого віку, що потенційно 

ведуть до важких ускладнень, інвалідизації і летальному результатові. Таким 

чином, медико-соціальна робота здобуває не тільки виражену реабілітаційну, але і 

профілактичну спрямованість, що має особливе значення для такої категорії 

осіб [2, с. 7-11].  

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що до проблем старості і її 

визначення, вчені і практики підходили і підходять з різних точок зору біологічної, 

фізіологічної, психологічної, функціональної, хронологічної, соціологічної й ін. А 

звідси і специфіка рішення проблем суспільного і соціального стану, зокрема й 

адаптації, ролі і місця в родині, в організації соціального забезпечення й 

обслуговування, соціальної реабілітації, соціального піклування над людьми 

похилого віку і т.д. Таким чином, особистість людини в міру її старіння змінюється, 

але старіння протікає по-різному, у залежності від ряду факторів, як біологічних 

(конституціональний тип особистості, темперамент, стан фізичного здоров'я), так і 
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соціально-психологічних (спосіб життя, сімейно-побутове положення, наявність 

духових інтересів, творчої активності).  

Отже, підсумовуючи вище викладене, можемо зазначити, що процес 

соціалізації людей похилого віку має свої привілеї та складнощі. Проаналізувавши 

дію психологічних та соціально-педагогічних механізмів соціалізації людей 

третього віку,  можемо впевнено сказати, що їх урахування є обов’язковим для 

побудови технології підтримки в умовах інформаційного суспільства. Підсилення 

позитивних впливів та мінімізація негативних сприятиме гармонізації взаємодії 

людини похилого віку із соціумом. 
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Проєкт «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» (2020.01/0221),  

за грантової підтримки Національного фонду  досліджень України,  
що реалізується Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих  

імені Івана Зязюна НАПН України 
  
 
Сторінка  проєкту у Facebook 
https://www.facebook.com/project.ipood  
 
Канал  проєкту в YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC9O0KHcTiqCOuFzPjYP-GDQ  
 
Сторінка  проєкту в Instagram 
Назва профілю – ВІК ОБРАНИХ (або @project.ipood)  
 
Матеріали проєкту для завантаження 
http://ipood.com.ua/e-library/psihologichna-pidtrimka-litnih-osib-u-period-karantinu/   
 

 
04060, Київ, вул. Максима Берлинського, 9 

pplopk.ipood@gmail.com 
 
 
Сторінка  Інституту у Facebook 
https://www.facebook.com/ipood.napn  
 
Сторінка  Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»  
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у Facebook 
https://www.facebook.com/UNESCO.NAES.Ukraine  
 
Сайт ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України 
http://ipood.com.ua/  
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