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АНОТАЦІЯ 

Піонтківська О. Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної 

активності людей похилого віку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН 

України. – Київ, 2018. 

Дисертаційне дослідження присвячене теоретичному та емпіричному 

визначенню аспектів соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку. Проаналізовані загальні аспекти феномену 

старіння, про які йдеться у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, 

виокремлені соціально-психологічні особливості старіння особистості, 

розглянуто окремі аспекти соціальної роботи з людьми похилого віку, 

сучасні підходи та технології роботи, особливості підготовки фахівців 

соціономічної сфери до роботи з цією соціальною групою тощо. Метою 

дослідження є визначення структури соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку та розробка програми на її основі. 

Аналіз праць свідчить, що соціальна активність людей похилого віку, 

виявляється на чотирьох рівнях: 1) міжособистісному; 2) суспільному; 3) 

громадському; 4) громадянському; кожен з яких має відповідний зміст. 

Відповідно до цих рівнів змінюється міра суб’єктності людей похилого віку 

щодо суспільної активності: від об’єкта до суб’єкта.  

Суспільна активність – це насамперед, добровільна участь особи у 

соціальних діяльностях та ініціативах, що виходять за межі професійних або 

родинних обов’язків, спрямована на підтримання суспільних цінностей; 

виявляється в усвідомленні своїх соціальних потреб та інтересів і 

спрямованому перетворенні наявних структур та відносин. Здійснюється 

переважно у створюваних соціально-орієнтованих групах. 



3 

 

Встановлено, що люди похилого віку можуть займати принципово різні 

позиції щодо суспільної активності – споживача соціальних впливів та 

послуг (суспільно неактивні); та активного суб’єкта соціальної дії (суспільно 

активні). 

 Соціально-психологічна підтримка суспільної активності здійснюється 

через організацію рефлексії, осмислення та спрямування активності особи на 

задоволення нагальних особистісних потреб за допомогою різних форм 

взаємодії, в тому числі через групи особистісного зростання і 

взаємопідтримки та взаємодопомоги. Зміст соціально-психологічної 

підтримки визначається потребами особи та зумовлюється особливостями її 

конкретної життєвої ситуації в умовах соціокультурного середовища.  

Виявлено, що на участь у суспільній активності впливають такі 

внутрішні соціально-психологічні чинники: структура ціннісних орієнтацій 

особистості, тип спрямованості, наявність соціальних інтересів, ступінь 

задоволеності потреб, відчуття соціальної підтримки, рівень самооцінки 

особистості. Провідним зовнішнім соціально-психологічним чинником є 

цілеспрямована соціальна робота з підвищення суспільної активності. 

Суспільно активні люди похилого віку мають високий рівень 

самопочуття, активності та настрою, високий та середній рівні самооцінки, 

альтруїстичну спрямованість. У людей похилого віку, які є суспільно 

неактивними, показники за всіма шкалами знаходяться на низькому рівні. 

Також вони загалом демонструють егоїстичну спрямованість.  

Позитивна динаміка активності людей похилого віку корелює з такими 

психологічними детермінантами як підвищення самопочуття, настрою, 

зростанням ролі свободи (самостійності, незалежності), особистісної 

значущості, ствердженням впевненості у власних силах, зростанням потреби 

у продуктивності життя, зниженням значущості охайності, зростанням 

значущості чуйності та турботливості. 

Зниження суспільної активності людей похилого віку обумовлюється 

дефіцитарністю та зниженням готовності брати відповідальність на себе, 
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зростанням значущості самопочуття внаслідок соматизації тривоги, 

вираженістю потреб у підтримці оточуючими, стимуляції позитивного 

настрою тощо.  

У результаті факторного аналізу визначено 8 факторів, які розкривають 

зміст чинників суспільної активності активних та неактивних людей 

похилого віку.  

Ґрунтуючись на отриманих даних розроблено програму соціально-

психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

Програма підтримки суспільної активності людей похилого віку містить три 

напрями роботи, кожен з яких вирішує відповідне завдання щодо створення 

умов для успішного включення людей похилого віку до суспільної 

активності та переведенні їх із об’єктної у суб’єктну позицію, а саме – робота 

у групі особистісного зростання для людей похилого віку, робота у групі 

взаємопідтримки та взаємодопомоги, підготовка фахівців соціономічної 

сфери та волонтерів до соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку. 

Відповідно до першого напряму роботи було організовано групу 

особистісного зростання для людей похилого віку. Зміст роботи полягав у 

зміні об’єктної позиції на суб’єктну та розвитку тих особистісних якостей, 

які, за результатами дослідження, впливають на підвищення їхньої 

активності, йдеться про: самооцінку, рівень тривожності, відповідальність, 

самодисципліну, впевненість у власних силах, сміливість у відстоюванні 

власних інтересів, зацікавленість у саморозвитку, особистісному зростанні, 

амбіційність, альтруїзм, толерантність.  

Другий напрям роботи передбачав організацію роботи груп 

взаємопідтримки та взаємодопомоги для людей похилого віку задля обміну 

досвідом у сфері суспільної активності, підвищення рівня їхньої самооцінки, 

самореалізації, укорінення почуття власної значущості та підвищення їхньої 

зацікавленості у суспільній активності, а також поступову трансформацію 

об’єктності осіб на суб’єктність шляхом активації групи.  
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Зміст третього напряму роботи безпосередньо пов'язаний з тими 

фахівцями, які здійснюють або можуть здійснювати соціально-психологічну 

підтримку людей похилого віку, а саме підготовку та перепідготовку таких 

фахівців відповідно до нових підходів у роботі з людьми похилого віку. 

Основними завданнями стали: теоретична та практична підготовка фахівців 

та волонтерів до соціально-психологічної підтримки суспільної активності 

людей похилого віку, а також підвищення рівня їхньої психологічної 

готовності до роботи. Теоретична та практична підготовка полягала у 

засвоєнні та поглибленні знань з основ соціальної геронтології та 

геронтопсихології; формуванні та розвитку умінь та навичок взаємодії та 

підтримки людей похилого віку, надання соціально-психологічних послуг 

людям похилого віку. 

Задля підвищення рівня готовності до роботи з даною соціальною 

групою та особливо до соціально-психологічної підтримки їхньої суспільної 

активності розроблено та апробовано тренінг. Його зміст полягає у 

підвищенні готовності та мотивації фахівців і волонтерів до роботи з людьми 

похилого віку, усвідомленні мотивів та сенсу надання їм допомоги, 

підвищення їхньої суспільної активності, покращенні якості емоційних 

аспектів взаємодії між фахівцями, волонтерами та людьми похилого віку. 

Порівняння даних психологічного тестування учасників перед тренінгом і 

після нього свідчить про позитивні зміни у психологічній готовності фахівців 

соціальної сфери до соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку. 

Ключові слова: соціальна активність, суспільна активність, соціально-

психологічна підтримка,  люди похилого віку, фахівець із соціальної роботи. 
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ABSTRACT 

Piontkivska O. H. Psychosocial support to societal activities of elderly 

people. – The manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in Psychological Sciences, speciality 

19.00.05 – social psychology; psychology of social work. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the MES of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the MES of Ukraine – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the theoretical and empirical definition of 

aspects of psychosocial support of societal activities of elderly people. The general 

aspects of the phenomenon of aging, which are discussed in the works of domestic 

and foreign scientists, are analyzed, social and psychological features of aging of 

the person are singled out, certain aspects of social work with elderly people are 

considered, outlined modern approaches and technologies to work with this 

category, features for training the specialists in the socionomic sphere to work with 

this social group etc. The purpose of the study is to determine the structure of 

psychosocial support for the societal activities of the elderly and to develop a 

program based on it.  

An analysis of the works shows that social activity of the elderly manifests 

itself in four levels: 1) interpersonal; 2) societal; 3) public; 4) civil; each of which 

has an appropriate content. In accordance with these levels the degree of 

subjectivity of elderly people changes in relation to social activity: from object to 

subject.  

Societal activities are, first of all, voluntary participation of a person in 

social activities and initiatives that go beyond professional or family 

responsibilities, aimed at maintaining public values; is manifested in the awareness 

of their social needs and interests and the transformation of existing structures and 

relationships. It is implemented mainly in created socially-oriented groups. 

It has been established that elderly people can take fundamentally different 

positions on societal activities – the consumer of social influences and services 

(societal inactive); and the active subject of a social action (societal active). 
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Psychosocial support of societal activities is carried out through the 

organization of reflection, comprehension, and direction of the person's activity to 

meet the urgent personal needs through various forms of interaction, including 

through groups of personal growth, mutual support, and mutual assistance. The 

content of psychosocial support is determined by the needs of the individual and is 

determined by the peculiarities of its specific life situation in the socio-cultural 

environment. 

It is revealed that the participation in societal activities is influenced by such 

internal social and psychological factors: the structure of value orientations of the 

person, the type of orientation, the existence of social interests, the degree of 

satisfaction of needs, the feeling of social support, the level of self-esteem of the 

individual. The leading external psychosocial factor is targeted social work to 

increase societal activities. 

Societal active elderly people have a high level of well-being, activity, and 

mood, high and average self-esteem, altruistic orientation. In elderly people who 

are societal inactive, the scores on all scales are low. They also show a selfish 

orientation in general. 

The positive dynamics of the activity of the elderly correlates with such 

psychological determinants as increasing the state of health, mood, increasing the 

role of independence, personal significance, asserting self-confidence, increasing 

the need for the productivity of life, decreasing the significance of cleanliness, 

increasing the importance of sensitivity and caring. 

Reducing the societal activity of the elderly is conditioned by shortages and 

reduced readiness to take responsibility for oneself, increasing the importance of 

the state of health as a result of somatization of anxiety, expressed needs in 

support, stimulation of a positive mood, etc. 

As a result of factor analysis, 8 factors have been identified, which reveal the 

content of factors of societal activities of active and inactive elderly people.  

Based on the received data, a program of psychosocial support to societal 

activities of the elderly has been developed. The program for supporting the 
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societal activities of the elderly contains three areas of work, which solves the 

corresponding task of creating the conditions for the successful inclusion of the 

elderly into societal activities and converting them from the object to the subjective 

position, as work in the group of personality growth for the elderly, work in the 

group of mutual support and mutual assistance, training of specialists of the 

socionomic sphere and volunteers for the psychosocial support to societal activities 

of the elderly. 

The second direction of work envisaged the organization of the work of the 

groups of mutual support and mutual assistance for the elderly in order to 

exchange experience in the field of societal activities, increase their self-esteem, 

self-realization, rooted feelings of their own importance and increase their interest 

in social activity, as well as transformation of the objectivity position of people to 

subjectivity by activating a group. Leaders in the group were those who carry out 

supporting, moderating and facilitating functions among social workers, employees 

of charitable foundations, organizations, and volunteers. In the process of group 

work, methods of conversation and discussion were used, the content of which 

concerned the positive experience of participation in interest clubs, charity events 

and projects. Emphasized changes in psychological state after they began to 

engage in societal and leisure activities. The group also provided information on 

world and Ukrainian programs for the elderly, information on ways to overcome 

the negative effects of psychophysiological changes in old age. Societal active 

elderly people told about their positive experience, about the peculiarities of the 

activity in which they are involved. 

The content of the third direction of work is directly related to those 

specialists who carry out or can carry out psychosocial support of the elderly, 

provides the training and retraining of such specialists accordance to new 

approaches in work with the elderly. The main tasks were: theoretical and practical 

training of specialists and volunteers for the psychosocial support of the social 

activity of the elderly, as well as raising their level of psychological readiness for 

work. Theoretical and practical training was based on the acquisition of knowledge 
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on the basics of social gerontology and gerontopsychology; formation of 

knowledge, abilities and skills of interaction and support of the elderly; the 

formation of skills and competencies for providing social and psychological 

services to the elderly. 

In order to increase the level of readiness for work with this social group, 

and especially to the psychosocial support of their societal activities, the training 

was developed and tested. Its content to increase the readiness and motivation of 

specialists and volunteers to work with the elderly, to understand the motives and 

the meaning of providing them help and support, to increase the level of their 

societal activity, to improve the quality of emotional aspects of the interaction 

between specialists, volunteers, and elderly people. Comparison of the data of 

psychological testing of participants before and after the training shows positive 

changes in the psychological readiness of specialists in the social sphere to 

psychosocial support to societal activities of elderly people. 

Key words: social activity, societal activities, social-psychological support, 

elderly people, specialist in social work. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогоднішня демографічна ситуація 

в світі набуває тенденції до збільшення кількості людей похилого віку. 

Ситуація, що склалася в нашій країні, характеризується тим, що з 

досягненням похилого віку та з виходом на пенсію переважно знижується 

рівень життя представників цієї соціальної групи, постає потреба у медичних 

та економічних послугах, соціально-психологічній підтримці.  

Про різні аспекти феномену старіння йдеться у працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: особливості взаємин літньої 

людини та суспільства (В. Д. Альперович), з’ясування змісту понять 

«старість» та «старіння» (І. В. Давидовський), старіння в контексті соціальної 

перспективи (В. Л. Бенгстон), стратегії конструювання незначного 

старіння/концепція SENS (О. ді Грей); проблеми демографічного старіння 

населення (Е. Россет); соціокультурні аспекти сприймання феномену старості 

(М. Е. Елютіна) тощо.  

З’ясовано біологічні аспекти старіння та шляхи продовження 

тривалості життя (О. О. Богомолець), зокрема: онтогенетична модель 

старіння (М. Дільман), теорія ортобіоза (І. І. Мечников), концепція 

психологічного вітаукта (О. М. Молчанова), концепція старіння як 

природнього процесу зношування організму людини (Б. Ц. Урланіс), 

адаптивно-регуляторна концепція старіння (В. В. Фролькіс), нові форми 

медико-соціальної допомоги людям літнього віку (В. В. Чайковська, 

Д. Ф. Чеботарьов). 

У зарубіжній практиці напрацьовано так звані універсальні моделі 

щодо старіння: селективної оптимізації та компенсації (П. Балтес, М. Балтес), 

успішного старіння (Р. Кан, Д. Роуі), проактивного успішного старіння 

(Е. Кахана, Б. Кахана), благополучного старіння (Р. Хавігхурст), соціального 

роз’єднання або соціального звільнення (В. Генрі, Е. Каминг, Б. Ньюгартен, 

Дж. Розен).  
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У контексті означенних теорій виведено кілька понять успішного 

старіння: активне (А. Боулінг), здорове (Л. Л. Брайант), позитивне                   

(К. Браунінг, Х. Кендіг), продуктивне (Х. Кершнер), життєве (Л. Оукнайн,      

М. Стоунз, П. Цанк), позитивно-конструктивне (О. Ю. Стрижицька), 

компетентне (Р. Фернандес-Балестерос), щасливе (Н. Ф. Шахматов) та ін. 

Особливе місце у вивчені феномену старіння посідають соціально-

психологічні особливості, а саме: типи (М. Д. Александрова, Б. Г. Ананьєв, 

Л. І. Анциферова, Е. Еріксон), соціально-психологічні механізми 

особистісного розвитку – освіти дорослих (О. І. Бондарчук), соціальних 

здібностей особистості (О. І. Власова), творчої активності людей похилого 

віку (Л. А. Гончарова), інтелектуальних здібностей (І. Г. Коваленко-

Кобилянська, М. Л. Смульсон), успішності  когнітивного  функціонування 

(Е. В. Крайніков), збереження психічних функцій у старості (Я. Стюарт-

Гамільтон), психологічних станів особистості у старості, зокрема проблема 

самотності (Ю. М. Швалб). 

Розроблено окремі аспекти соціальної роботи з людьми похилого віку, 

йдеться про: сучасні підходи (О. В. Тополь, Т. В. Семигіна), обслуговування 

(Є. І. Холостова), технології роботи (І. Г. Зайнишев, В. М. Шахрай), 

особливості підготовки фахівців соціономічної сфери (О. В. Чуйко, 

С. К. Шандрук), тощо. 

На даний час в Україні соціальна робота з людьми похилого віку 

здійснюється у трьох основних напрямах: інституційний (державна та 

недержавна); служби обслуговування вдома; неформальний (допомога і 

догляд, які забезпечують сім’я, родина, друзі, громада). Вони реалізуються 

такими технологіями роботи: соціальний захист, соціальна допомога, 

соціальне обслуговування та догляд, які спрямовані на соціально-побутову та 

матеріальну допомогу людям похилого віку. Соціальні працівники у цьому 

випадку виконують функції допомоги та догляду. Проте відсутня цілісна 

система соціально-психологічної підтримки людей похилого віку, що значно 
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знижує ймовірність реалізації їх ресурсного потенціалу, що вимагає змін, 

вироблення інноваційних підходів до соціальної роботи з ними. 

Врахування соціально-психологічних особливостей суспільної 

активності людей похилого віку дає змогу визначити та цілеспрямовано 

впливати на умови суспільної активності, а також на сам процес 

благополучного старіння. Серед різноманіття технологій соціальної роботи 

на різних етапах старіння, лише частково з’ясовано те, які найбільшою мірою 

спрямовані на самоактивізацію людей похилого віку, зростання їхнього 

адаптивного потенціалу. Соціально-психологічні умови, необхідні для 

підтримки суспільної активності людей похилого віку, на сьогодні вивчено 

недостатньо, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого 

віку». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася в межах науково-дослідної теми 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: 

соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 

0114U003481) та за темою кафедри соціальної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: «Інституалізація 

соціально-психологічних технологій в практиці соціальної роботи» (номер 

державної реєстрації 0116U007716). 

Мета дослідження – визначити структуру соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку та на її основі 

розробити  програму соціально-психологічної підтримки. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати основні теоретико-методологічні підходи до 

трактування соціальної активності людей похилого віку. 

2. Визначити соціально-психологічні чинники підвищення 

суспільної активності людей похилого віку.  
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3. Розкрити психологічний зміст позицій людей щодо суспільної 

активності. 

4. Розробити та апробувати програму соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

Об’єкт дослідження – суспільна активність особистості. 

Предмет дослідження – соціально-психологічні особливості 

підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження 

складають положення щодо визначення та дослідження людей похилого віку: 

Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння, гуманістичної  

концепції розвитку особистості (К. Роджерс), теорії самоактуалізації 

(А. Маслоу). Засадничими є положення особистісно-діяльнісного 

(К. О. Абульханова-Славська, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); психолого-

орієнтованого підходів до проблем вікових змін особистості 

(М. Д. Александрова, Л. І. Анциферова, П. Б. Балтес, О. І. Власова, 

Е. Еріксон, В. В. Фролькіс), стратегій адаптації у старості (М. С. Пряжніков); 

розвитку соціальної активності особистості (С. Л. Грабовська, 

А. Б. Коваленко, С. М. Чолій, М. В. Уйсімбаєва), концепція психологічного 

забезпечення соціальної роботи (Ю. М. Швалб).  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, 

досягнення мети використано такі методи: а) теоретичні – аналіз, 

узагальнення, систематизація та інтерпретація наукових даних; теоретичне 

моделювання – для побудови моделі соціально-психологічної підтримки 

людей похилого віку та визначення умов для її успішного здійснення; 

б) емпіричні – спостереження, анкетування, інтерв’ювання, тестування, 

зокрема методики: САН, експрес діагностики самооцінки (С. В. Ковальов), 

діагностики спрямованості особистості «альтруїзм-егоїзм» ( М. П. Фетіскін, 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов), шкала соціальної підтримки (багатовимірна 

шкала сприймання соціальної підтримки – MSPSS) (Д. Зімет; в адаптації 

В. М. Ялтонського, Н. О. Сироти), «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч), Методика 
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визначення життєвих цінностей особистості / Must-тест (П. М. Іванов, 

Є. Ф. Колобова); в) математично-статистичної обробки емпіричних даних – 

кількісні (кореляційний, регресійний, факторний аналізи), якісні. 

Статистичний аналіз здійснювався за допомогою «Microsoft Office Excel 

2007» та SPSS Statistics 17, 23. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що вперше: 

 доведено, що на сьогодні суспільна активність є провідною 

умовою збереження та розвитку соціального благополуччя людей похилого 

віку; 

 встановлено, що соціальна активність у людей похилого віку має 

чотири рівні: міжособистісна; суспільна; громадська; громадянська. На 

кожному з них змінюється особистісна позиція людей похилого віку щодо 

суспільної активності – від об’єкта впливу до суб’єкта соціальних змін;   

 встановлено, що структура психологічної готовності людей 

похилого віку до суспільної активності складається з системи просоціальних 

цінностей, спрямованості інтересів на суспільний розвиток, орієнтації на 

підтримку інших, почуття значущості життєвого досвіду;  

 з’ясовано соціально-психологічні чинники підвищення суспільної 

активності людей похилого віку: соціальний запит на залучення до 

суспільної активності; суспільне позитивне ставлення до людей похилого 

віку; підтримка з боку близького оточення; наявність активної групи 

ровесників; організаційна підтримка фахівцями соціономічної сфери;  

 доведено, що суспільна активність людей похилого віку сприяє: 

покращенню їхнього самопочуття та настрою, підвищенню самооцінки та 

почуття власної значущості, зростанню самостійності та незалежності, 

ствердженню впевненості у власних силах та потреби у продуктивності 

життя, зміні погляду на старіння з дефіцитарного на профіцитарний; 
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 розроблено та апробовано програму соціально-психологічної 

підтримки та підвищення суспільної активності людей похилого віку для 

фахівців із соціальної роботи; 

поглиблено  

 уявлення про зміст суспільної активності людей похилого віку та 

соціально-психологічні особливості підтримки такої активності; 

удосконалено  

 соціально-психологічні методи роботи з людьми похилого віку.  

Практичне значення дослідження полягає в можливості 

використання результатів у якості змістовних орієнтирів у процесі вирішення 

завдань, консультування з питань соціально-психологічного супроводу 

людей похилого віку, соціально-психологічної допомоги в кризових 

ситуаціях, оптимізації їхньої участі у суспільній активності; при викладанні 

дисциплін «Соціальна робота з людьми похилого віку», «Соціальна роботи з 

групами ризику», «Психологія клієнтів соціальної роботи», «Організація 

волонтерської роботи», «Соціальна робота в громаді», «Вікова психологія», 

«Геронтопсихологія», «Соціальна геронтологія», а також при організації 

соціально-психологічної допомоги та в цілому соціальної роботи з людьми 

похилого віку. 

Результати роботи впроваджено в систему професійної підготовки 

персоналу Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді (довідка №100/09/10-1046/1 від 20.09.2017); у 

роботу Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Шевченківського району у м. Києві (довідка №01-09/625-

1 від 07.09.17) та Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх 

в Україні» (довідка №4/17 від 18.09.17); в освітній процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №016/297-с від 

22.09.2017).  

Надійність та достовірність отриманих результатів забезпечено 

методологічною обґрунтованістю його основних положень, застосуванням 
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коректного блоку методів, адекватних меті, об’єкту, предмету та завданням 

дослідження, достатнім обсягом емпіричного матеріалу, його опрацюванням 

статистичними методами.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної роботи 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (м. Київ, 2014–2018 рр.) та конференціях: XVIII Міжнародна 

конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: 

Результати та перспективи дослідження», (м. Київ, 2016), XIX Міжнародна 

конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: 

«Результати та перспективи дослідження», (м. Київ, 2017), ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвивальний потенціал сучасної 

соціальної роботи: методологія та технології», (м. Київ, 2018), Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна робота в 

контексті соціокультурних змін» (м. Київ, 2016), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Психологія в контексті сучасних досліджень 

проблем розвитку особистості» (м. Запоріжжя, 2016), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки 

та психології» (м. Львів, 2016), Всеукраїнська науково-практична 

конференція з нагоди святкування 50-річчя фахової підготовки психологів у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня 

психолога «Психологічна освіта в Україні: традиції, сутність та 

перспективи», (м. Київ, 2017).  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 14 наукових 

працях, серед них 6 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 1 стаття у зарубіжному виданні та 7 тез доповідей у 

збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Список використаних 

джерел налічує 221 найменувань, з яких 47 іноземними мовами. Загальний 
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обсяг дисертації становить 244 сторінок. Основний зміст дисертації 

викладено на 155 сторінках. Робота містить 12 таблиць (на 8 сторінках), 4 

рисунки (на 2 сторінках), 16 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

У даному розділі описані соціально-психологічні особливості людей 

похилого віку. Розкрито сутність і зміст понять «соціальна та суспільна 

активність людей похилого віку». Проаналізовані наукові праці вітчизняних 

та зарубіжних дослідників. Визначено та описано соціально-психологічні 

умови підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

 

1.1. Соціально-психологічні особливості людей похилого віку  

Старіння населення є однією з глобальних тенденцій у сучасному світу. 

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я до людей 

похилого віку належить населення віком від 60 до 74 років (61-71 для 

чоловіків, 56-74 для жінок), до старого – від 75 до 89, а до довгожителів – 90 

років і старше. Але віковий критерій класифікації не є універсальним та 

єдино правильним, адже фізіологічні показники, психологічний стан та 

соціальна ситуація також мають значний вплив на самовідчуття людини 

щодо її приналежності до певної вікової групи. Загалом старіння людини 

розглядають у різних аспектах. 

Так філософські аспекти старіння досліджували В. Д. Альперович 

(особливості взаємин старої людини та суспільства) [12], І. В. Давидовський 

(відмінність понять «старість» та «старіння») [47], В. Л. Бенгстон (концепція 

старіння  в контексті соціальної перспективи) [177], О. ді Грей (концепція 

SENS – стратегії конструювання незначного старіння) [182]; проблеми 

демографічного постаріння населення висвітлював у своїх роботах Едвард 

Россет [125].  

В. Д. Альперович у своїх роботах [10, 11, 12] розглядав проблеми 

старості індивіда і суспільства, взаємозв'язок цих явищ, стан і місце старої 
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людини в старіючому суспільстві, психологічні та соціальні особливості 

взаємин старої людини з попередніми поколіннями в суспільстві, колективі і 

родині. Його праці, на нашу думку, заслуговують на особливу увагу, адже у 

них підіймаються такі проблеми як демографія старіння, соціологія та 

психологія старіння, здоров’я та соціальні взаємини у старості, а також 

особливості соціальної допомоги людям похилого віку. Ми погоджуємсь із 

автором у тому, що на сьогодні будь-який напрям роботи з цією категорією 

повинен бути організований відповідно до особливостей та типу клієнта.       

В. Д. Альперович наголошує і на розбіжностях у адаптації до нового етапу 

життя особи, і на різних типах взаємин людини похилого віку з членами сім’ї 

(чоловіком, дружиною, дітьми, онуками), тощо. Все це підштовхує нас до 

думки, що немає сенсу шукати універсальний підхід до роботи з цією 

категорією, а потрібно підлаштовувати наші підходу до конкретної людини 

та її соціальної ситуації.  

І. В. Давидовський розробив теорію про загальне зниження рівнів 

реактивних процесів у людини з віком, а також розділяв поняття «старість» і 

«старіння», причому, він підкреслював, що ніяких визначених «дат» настання 

старості немає, а біологічний та календарний вік людини часто не 

співпадають. Процес старіння, за І. В. Давидовським, розвивається 

хвилеподібно і нерівномірно як в часі, так і в локалізації по органам 

людського організму. Детермінується цей процес спадковістю і 

реактивністю, а також зовнішніми чинниками, зокрема, оточенням. [47]  У 

нашому дослідженні ми також акцентуємо увагу на ролі оточення у старості 

та на самовідчутті людини щодо свого віку. Адже, одні відчувають себе 

старими уже в 55 років, а інші у 75 відчувають у собі сили жити, розвиватися, 

досягати нових вершин. 

В. Л. Бенгстон [177] розробив теорію старіння та життєвого шляху, яку 

ще можна назвати концепцією старіння  в контексті соціальної перспективи. 

Ми розділяємо думку науковця щодо ролі активності та самозайнятості 

особи, адже, як говорить  В. Л. Бенгстон, якщо людина, вийшовши на пенсію, 
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не знаходить собі заняття до душі, не опановує новий вид діяльності та 

втрачає велику частку контактів, вона перестає отримувати адекватний 

«зворотний зв'язок» про свою особистість, починаючи сприймати себе в 

рамках суспільних стереотипів, які малюють негативний образ старості. 

Едвард Россет [125] досліджував проблеми демографічного старіння 

населення та приділяв значну увагу питанню продовження людського життя. 

Ми у своїй роботі звертаємо нашу уваги не на тривалість життя, а на його 

якість. Саме змістове наповнення життя у старості, на нашу думку, є 

пріоритетним при організації допомоги та підтримки людям похилого віку. 

Біологічне старіння людини характеризується загальним погіршенням 

фізичного стану людини, інволюційними змінами в організмі людини, навіть 

на клітинному рівні, «зношенням» органів, зниженням когнітивних 

здібностей, погіршенням біологічних функцій, тощо. Наступні біологічні 

аспекти старіння досліджували: шляхи продовження тривалості життя 

(О. О. Богомолець) [22], онтогенетична модель старіння (М. Дільман) [49], 

теорія ортобіоза (І. І. Мечников) [93], концепція психологічного вітаукта 

(О. М. Молчанова) [97], концепція старіння як природнього процесу 

зношування організму людини (Б. Ц. Урланіс) [147], адаптивно-регуляторна 

концепція старіння (В. В. Фролькіс) [151], нові форми медико-соціальної 

допомоги людям літнього віку (В. В. Чайковська, Д. Ф. Чеботарьов) [157, 

158]. 

Обри ди Грей розробив концепцію SENS [182] — Стратегію 

конструювання незначного старіння або стратегію досягнення незначного 

старіння інженерними методами. Ця концепція є суто біологічною та 

передбачає «перемогу» над старістю завдяки технологіям омолодження 

організму. Концепція є цікавою, але до сьогодні досі залишається досить 

утопічною, тому ми не можемо скористатися нею під час нашого 

дослідження. 

В. М. Дільман є автором онтогенетичної моделі старіння, за якою 

старіння є побічним продуктом реалізації генетичної програми оногенезу-
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розвитку організму. Модель Дільмана також є суто біологічною, але її 

особливість полягає у інтегральному підході до старіння організму. Вчений 

звертає увагу на важливість роботи мультидисциалінарної команди лікарів 

різного профілю для роботи з такою категорією «хворих» [49]. Ми в свою 

чергу наголошуємо на необхідності залучення міждисциплінарної команди 

фахівців соціономічної сфери для роботи з цією соціальною групою. 

І. І. Мечніков – автор теорії ортобіозу, яка окреслює старіння як 

закономірний етап життя людини як цілісної істоти, як наслідок інтоксикації 

організму [93]. Б. Ц. Урланіс розглядав старіння як природній процес 

зношування організму людини [147]. Ці теорії та концепції розглядають 

старіння з суто біологічної точки зору та розглядають їх як природні  

стратегії розвитку організму людини.  

В. В. Фролькісу належить розробка адаптивно-регуляторної теорія 

старіння, яка розкриває внутрішньо суперечливий характер вікових змін 

організму людини [151]. Згідно адаптаційно-регуляторної теорії вікове 

розвиток і тривалість життя визначаються балансом двох процесів: 

руйнування та антистаріння. Для означення процесу антистаріння 

В. В. Фролькісом було введено поняття  « вітаукт».  (лат. Vita - життя, auctum 

- збільшувати). Цей процес, за Фролькісом, спрямований на підтримку 

життєздатності організму, його адаптацію, збільшення тривалості життя.  

Вчений розглядає механізми вікових змін як прояв адаптаційних 

можливостей організму. О. М. Молчанова розробила концепцію 

психологічного вітаукта – механізмів, здатних стабілізувати особистісні 

характеристики та компенсувати появу негативних, запобігти руйнуванню 

психологічної структури особистості [97].  

Одними з перших вітчизняних науковців, які почали говорити не тільки 

про роль медичної допомоги, а і соціальної, були Д. Ф. Чеботарьов [158] та 

В. В. Чайковська [7, 157]. Саме вони займалися розробкою та впровадженням 

нових форм медико-соціальної допомоги людям літнього віку.  
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В. В. Чайковською була розроблена концепція державної системи 

герiатричної допомоги населенню, а також програма проведення медико-

соціального обстеження людей похилого віку з метою визначення стану їх 

здоров`я і потреб у різних видах допомоги. Науковець підіймаю у своїх 

роботах питання самотності людей похилого віку, аналізує зміни у їх 

характері, поведінці та структурі особистості, психологчні особливості 

людей похилого віку наголошую на необхідності поглиблення знань в 

геріатрії тих спеціалістів, які займаються допомогою та обслуговуванням 

людей похилого віку та розробки й впровадження державної системи 

медикосоціальної допомоги населенню літнього віку [157].  В. В. Чайковська 

у своїх роботах також звертає увагу на роль суспільної активності людей 

похилого віку та відносить наявність такої активність до позитивних зрушень 

в українському суспільстві [34; С .189-192].   

Особливе місце у вивчені феномену старіння посідають її соціально-

психологічні особливості, а саме: типи (М. Д. Александрова, Б. Г. Ананьєв, 

Л. І. Анциферова, Е. Еріксон) [9, 13, 15, 170], соціально-психологічні 

механізми особистісного розвитку – освіти дорослих (О. І. Бондарчук) [26], 

соціальних здібностей особистості (О. І. Власова) [31], творчої активності 

людей похилого віку (Л. А. Гончарова) [40], інтелектуальних здібностей 

(І. Г. Коваленко-Кобилянська, М. Л. Смульсон) [67, 135], успішності  

когнітивного  функціонування (Е. В. Крайніков) [78], збереження психічних 

функцій у старості (Я. Стюарт-Гамільтон) [140], психологічних станів 

особистості у старості, зокрема проблема самотності (Ю.  М. Швалб) [166].    

Соціальне старіння проявляється через зміни у соціальній ситуації у 

зв’язку з виходом на пенсію, припиненням трудової активності, зміною 

соціальних ролей та втратою попереднього статусу. Психологічне старіння 

відображається через особливий психологічний стан та настрій щодо себе та 

навколишнього середовища, відсутністю нових психічних новоутворень, 

погіршенням наявних психічних функцій, звуженням емоційної сфери. 
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До списку фізіологічних, соціально-психологічних особливостей людей 

похилого віку можна додати можливе погіршення самопочуття, можливе 

зниження когнітивних функцій, відчуття власної соціальної ізольованості та 

непотрібності внаслідок припинення трудової активності, звуження кола 

контактів, зневіра у власні сили та можливості тощо [86, 102].  

Однією з найпоширеніших соціально-психологічних проблем даної 

вікової групи є проблеми у сфері спілкування. Цей період життя зазвичай 

характеризується звуженням кола контактів, адже завершуючи трудову 

діяльність, людина похилого віку, найчастіше втрачає можливість 

спілкуватися з колегами, з якими була у тісній взаємодії тривалий час. Якісні 

зміни у спілкуванні людей похилого віку можуть супроводжуватися 

конфліктами, як з однолітками так і з представниками інших вікових груп, 

можуть виникати конфліктні ситуації під час спілкування з партнером по 

шлюбу в силу загострення власних особистісних рис у старості або минулих 

образ та непорозумінь, найчастіше виникають конфлікти між поколіннями. 

Відбувається зміна ролей: діти займуть батьківську опікунсько-заборонну 

роль. У багатьох людей похилого віку спостерігаються батьківсько-

повчальна позиція до всіх оточуючих, навіть незнайомих [35, 36, 37, 53, 61, 

154].  

Ускладнює спілкування у цей період і те, що в силу старіння 

змінюється і характер літньої людини. Можуть загостритися такі негативні 

риси характеру, як вразливість, гарячкуватість, тривожність, педантичність, 

образливість, емоційна лабільність, істеричність, замкнутість, 

прискіпливість, необ’єктивність оцінок як своїх вчинків так і вчинків 

оточуючих, регрес розумових здібностей [56].  

У цей період зменьшується кількість контактів і через смерть друзів-

однолітків,  партнера по шлюбу, рідних. На фоні  виникає ще одна проблема 

людей похилого віку – відчуття самотності та покинутості, даремності 

власного існування. Але варто звернути увагу на те, що люди похилого віку 

часто самі тяжіють до усамітнення. Так самотність серед людей  похилого 
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віку можна розглядати з різних ракурсів: самотність як соціальний стан, який 

характеризується ускладненням підтримки старих контактів і зв’язків та 

налагодженням нових; самотність, що виникла через відсутність родичів, 

дітей, онуків, партнера по шлюбу, коханої людини або віддаленість членів 

родини або відсутності контактів з ними; самотність як стиль життя, який 

обирається людиною через власні погляди, принципи та потреби, особисте 

прагнення відгородитися від оточення, зберегти свою незалежність. 

Суб’єктивне відчуття самотності та ізоляції нерідко викликає у людей 

похилого віку відчуття незадоволеності життям та його марності і як 

наслідок, навіть, може призвести до спроб самогубства [84].  

У своїй книзі «Самотність: соціально-психологічні проблеми» [166] 

Швалб Ю. М. розмежовує два основних типа старості: старість, у якій люди 

похилого віку опинилися у ситуації вимушеної самотності та старості, у якій 

люди похилого віку обрали шлях самотності-відчуження. Перший тип 

старості має наступні риси: спроба утримати соціальний і культурний сенс 

власного буття, пошук тих сфер життя, де можуть бути реалізовані інтереси 

особистості, але, на жаль, сфери соціальних можливостей виявляються для 

них вкрай обмеженими; прагнення зрозуміти і навіть виправдати оточуючих і 

близьких у своїх власних очах та весь час залишаються в потоці життя. 

Другий тип старості представляє собою стан самотності-відчуження. За цим 

типом прослідковується відсутність розвитку особистості, здатності і 

бажання, внутрішньої необхідності усвідомлення самого себе як суб'єкта і, 

може бути, навіть головного «винуватця» своєї власної життя. Люди 

випадають з життя, переживають це як свою непотрібність, але всю 

відповідальність і вину перекладають на інших.  

Незважаючи на всю зовнішню протилежність цих типів, у них є одна 

загальна психологічна риса: відсутність здатності зрозуміти, переосмислити, 

відрефлексувати своє власне життя в цілому. На думку Ю. М. Швалба 

головна психологічна особливість, яка в старості виводить особистість за 

рамки зазначених двох типів самотності – це рефлексія, здатність побачити 
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своє життя в цілому, визначити витоки та умови власного розвитку, дати 

йому оцінку і продовжувати повноцінно жити. Швалб Ю. М. також 

підкреслює важливий момент – здатність до філософствування, тобто 

цілісного осмислення світу, жодним чином не залежить від професійної 

приналежності людини. 

Даний період життя людини характеризується і втратою потреби у 

визнанні. Це можна пояснити тим, що люди похилого віку втрачають ознаки 

зовнішнього визнання: статус, матеріальний достаток, зовнішній вигляд. 

Проблематичними стають питання зайнятості, адже припиняючи трудову 

діяльність виникає потреба зайнятості у іншій сфері, яка не завжди 

задовольняється. Більш позитивно сприймають час після виходу на пенсію та 

краще адаптуються до нового статусу ті люди, які до виходу на пенсію мали 

різноманітні інтереси поза своєю професією, хобі, на які не завжди вистачало 

часу.   

В той час як люди, які весь свій час присвячували роботі, очікують на 

період старості та виходу на пенсії з острахом. Вони сприймають цей період 

як період слабкості, власної суспільної непотрібності та безпорадності. У 

попередні вікові періоди відбувалося постійне розширення кола обов’язків та 

ролей людини у суспільстві, в той час як у людей похилого віку немає чіткої 

ролі, вже не висувають певні вимоги щодо їх функціонування у суспільстві, 

немає ніяких очікувань щодо них. Люди похилого віку зазвичай втрачають 

відчуття контролю над власним життям та перекладають відповідальність за 

зміни у ньому на державу [166].  

Необхідно звернути увагу і вплив біологічних змін на психологічний 

стан особи, який характеризується страхами, що супроводжується згасанням 

та погіршенням функцій власного організму, наростаючою безпорадністю 

через виникаючі фізичні обмеження. Особливо актуальним для людей 

похилого віку є страх смерті. Але іноді серед висловлювань людей похилого 

та старечого віку на дану тему, можна почути: «скоріше б померти, вже 

набридло жити», «я вже своє прожив, залишилось дочекатися смерті». 
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Перераховані вище соціально-психологічні особливості даної вікової 

групи притаманні не всім її представникам, або не всі вікові зміни 

виявляються одночасно. І. С. Кон класифікує старість за типами відповідно 

до характеру діяльності, яка переважає у цей період життя людини [74]. Так 

до благополучних типів старості він відносить такі типи: 

1. Перший тип – «активна» старість. Представники цього типу беруть 

активну участь у суспільному житті, їх життя насичене та наповнене 

справами навіть незважаючи на те, що вони завершили трудову діяльність, 

вони продовжують професійну діяльність, виходячи на новий рівень 

творчості. 

2. До другого типу старості можна віднести тих людей, які сприймають 

цей період заслуженого відпочинку та часу для себе. Такі люди похилого віку 

надають перевагу тим справам, на які раніше в них не вистачало часу, 

наприклад займаються самоосвітою, виділяють час на відпочинок, подорожі,  

Представники даного типу є соціально та психологічно пристосованими. 

3. Третій тип, до якого переважно належать жінки, які після виходу на 

пенсію присвятили своє життя сім’ї, піклуванню за онуками. У сімейних 

турботах  вони знаходять додаткові сили, вони постійно зайняті сімейними 

справами, вони іноді не зважають на себе, власне самопочуття та потребу у 

відпочинку та жертвують собою заради благополуччя інших членів сім’ї.  

4. Четвертий тип – люди похилого віку, які весь свій час присвячують 

турботі про здоров'я. Зазвичай така турбота проявляються у досить 

різноманітних активних формах життєдіяльності і виконанням певних 

«ритуалів» за власними приписами чи приписами лікарів та дає певне 

моральне задоволення. Однак представники даного типу схильні завищувати 

значимість та серйозність наявних та ймовірних хвороб. 

До негативних типів він відносить агресивних людей похилого віку, які 

зазвичай незадоволені всім, що їх оточує та люблять на це скаржитися або 

людей, які розчарувалися у житті, власних силах і можливостях, 
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представники такого типу часто самотні, знаходяться у депресивному стані 

та не вірять у позитивні зміни у своєму житті [74]. 

Згідно з класифікацією Л. І. Анциферової [16] є два типи людей 

похилого віку, які відрізняються за рівнем активності, ставленням до світу та 

себе, стратегіями подолання труднощів і рівнем задоволеності життям. 

Представники першого типу демонструють високий рівень активності, яка 

направлена на перспективу подальшого життя. Вони спокійно, без особливих 

емоційних потрясінь переживають стадію виходу на пенсію, позитивно на 

нього налаштовані та сприймають його як період свободи від стереотипів, 

соціальних обов’язків та обмежень. Життя людей похилого віку, що 

відносяться до першого типу наповнене цікавими та різноманітними справи, 

спілкування з новими та старими друзями, родичами, вони відчувають, що 

вони контролюють події, що відбуваються у їхньому житті та зазвичай 

задоволені своїм життям. Представники другого типу характеризуються 

пасивним ставленням до життя, їх притаманне почуття власної непотрібності, 

вони віддаляються від свого оточення, коло їх інтересів звужується, вони 

втрачають інтерес до саморозвитку, не можуть змеритися, що часи їх 

молодості вже пройшли, часто занурюються у спогади минулого і, не маючи 

конкретних захворювань часто погано себе почувають, скаржаться на втрату 

сил та енергії [15, 16]. 

У зарубіжній практиці напрацьовано так звані універсальні моделі 

щодо старіння: селективної оптимізації та компенсації (П. Балтес, М. Балтес) 

[176], успішного старіння (Р. Кан, Д. Роуі) [212, 213], проактивного 

успішного старіння (Е. Кахана, Б. Кахана) [196, 197], благополучного 

старіння (Р. Хавігхурст) [190], соціального роз’єднання або соціального 

звільнення (В. Генрі, Е. Каминг, Б. Ньюгартен, Дж. Розен) [193, 211], 

старіння як «друга половина життя» (А. Адлер, Е. Еріксон,  К. Юнг) [174, 

170, 171]. 

Карл Юнг називав старість «другою половиною життя», під час якої 

відбувається новий виток у розвитку особистості. Вважав, що аналіз 
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попереднього досвіду та оцінка власного життєвого шляху є обов’язковою 

частиною даного етапу життя. В результаті такої аналітичної роботи 

удосконалюється або видозмінюється життєва позиція особистості, 

випрацьовується раціональний погляд на сенс власного буття і досягається 

стійка внутрішня рівновага. На думку К. Юнга підготовка індивіда до 

переходу у нову фазу життя та готовність до виконання нових задач є 

запорукою успішної адаптації особистості у старості [171]. 

Провідним поняття у роботах А. Адлера є поняття неповноцінності. 

Саме воно, на його думку, і є основною мотиваційною силою поведінки 

людини. Подолання почуття неповноцінності можливо через влив на життя 

інших людей, можливість його змінити, через формування та розвиток 

соціального інтересу і як наслідок сенсом життя людини може стати 

допомога іншим людям [174]. 

За теорією Е. Еріксона завданням людини похилого віку є досягнення 

цілісності власного «Я», почуття повноти життя, життєвої мудрості, 

виконання свого призначення, осмислення попередніх етапів життя. У 

випадку нереалізованості завдань минулих вікових періодів старість може 

супроводжуватися  відчуттям розчарованості у житті, відчаєм та страхом 

смерті [169, 170]. 

Активних людей похилого віку Е. Еріксон поділяв на два типи: 

1. «Прометеєва» старість. До цього типу належать люди, життя яких –  

це безперервний бій з труднощами життя. Боротьба таких людей 

продовжується і в старості. Завдяки своїй завзятості та життєстійкості вони 

зберегли свою активність. Необхідну допомогу вони приймають тільки тоді, 

коли відчувають, що вибороли її. Вікові зміни вони вправно переводять у 

чесноти, їх самооцінку можна назвати непохитною. Вони відчувають себе 

творцями свого життя. 

2. «Продуктивно-автономна старість». Представники даного типу 

також відрізняються активність, вони протягом всього життя орієнтується на 

високі досягнення, успіх. Такі люди похилого віку проявляють самостійність, 
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критично ставляться до стереотипів та суспільної думки, конструктивно 

ставляться до погіршення стану здоров’я та хвороб [170]. 

Таким чином, ми можемо говорити і про те, що є варіанти старіння, які 

дозволяють говорити про благополучну та продуктивну старість. 

Благополучна старість – форма старіння, що виражається в задоволеності 

людиною своїм життям та своєю роллю у суспільстві [42, 153]. Коли її 

уявлення про те як має бути співпадає з тим як є насправді.  

Я. Стюарт-Гамільтон зазначає, що благополучна старість є нагородою, 

а не беззастережним правом, вона багато в чому залежить від того, як людина 

вела себе в попередні періоди життя, від усього її життєвого шляху [140]. 

Г. Крайг [77] пов'язує благополучну старість із задоволеністю життям, 

відзначаючи, що найважливішим фактором успішності пристосування в 

літньому віці є здоров'я. Однак і слабке здоров'я не визначає однозначно 

відсутність психологічного благополуччя. Г. Крайг, аналізуючи різні 

дослідження, показує, що люди похилого віку визначають рівень власного 

психологічного благополуччя орієнтуючись «на іншого», тобто турботлива, 

емпатійна людина, що знаходиться в хороших відносинах з оточуючими, 

буде відчувати себе більш благополучною. Довге життя, фізичне здоров'я, 

активний спосіб життя, високе становище у суспільстві, наявність сім’ї та 

матеріальний достаток не гарантують психологічного благополуччя літньої 

людини [77]. «Про щасливу старість правомірно говорити, коли є 

задоволеність новим життям, своєю роллю в цьому житті. Це та форма 

психічного старіння, коли довге життя приносить нові позитивні емоції, які 

людина не знала в минулому» [163]. Одним із факторів, що впливає на рівень 

задоволеності життям, є об’єктивна оцінка літньою людиною свого життя з 

орієнтацією на сьогоденні та планами на майбутнє. Ф. Шахматова, 

підкреслює, що саме внутрішній аналіз свого життя та вчинків, 

неупереджений погляд на навколишній світ і на самого себе свідчить про 

активну позицію людини, а не пасивну, оскільки є результатом рефлексивної 

роботи [164]. 
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Багато дослідників відзначають, що позитивне ставлення до старіння 

тісно пов'язане із зайнятістю у цей період. Вітчизняними та зарубіжними 

геронтологами доведено [184, 191, 192, 199, 202], що бездіяльний спосіб 

життя та пасивне проведення часу негативно позначаються на здоров'ї 

людини, а також призводить до психологічної пригніченості та апатії. Однак 

не можна штучно або насильно схиляти людину похилого віку до певного 

виду діяльності. Все залежить від її бажань, мотивації знаходити заняття собі 

до душі, обирати його відповідно особистих інтересів, вподобань та потреб. 

[178, 217, 219, 221]. 

Також частка зарубіжних науковців підкреслює позитивний ефект 

участі у соціальній активності на збереження  когнітивних функцій людей 

похилого віку [162, 179, 186, 185, 207, 215]. Результати досліджень свідчать, 

що чим вищий рівень соціальної залученyості, тим більше позитивного 

впливу він має на сферу пізнання людей похилого віку, також результати 

свідчать і про те, що добровільні позасімейні соціальні зв’язки можуть мати 

ще більший позитивний вплив на когнітивні функції людей похилого віку, а 

ніж окремо сімейні. 

Популярною ідеєю серед американських науковців є ідея «старіння на 

місці». Ця ідея полягаю у тому, щоб люди похилого віку максимально довго 

та комфортно могли жити в себе в дома, серед представників рідної громади, 

родини [187, 189, 198, 200, 209]. Адже на думку зарубіжних науковці саме 

підтримку та збереження соціальних зв’язків людей похилого віку є 

основним фактором успішного старіння. Коли люди похилого віку після 

виходу на пенсію залишаються вдома, не змінюючи місця проживання, не 

потрапляючи до будинків престарілих, мають змогу підтримувати контакти з 

колишніми співробітниками, повноцінно спілкуватися з рідними, близькими 

– все це зменшує стрес, допомагає адаптувати до нового статусу, забезпечує 

морально-психологічної підтримку, попереджує виникнення конфліктних 

ситуацій, сприятиме підтримці відчуття власної гідності, доцільності 

докладених зусиль і позитивної самооцінки, уникнення дестабілізуючих 
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факторів життя. І саме громада виконує основну роль у підтримці людей 

похилого віку [108]. 

 Традиційно старість сприймається як період хвороб та залежності від 

інших людей. У суспільстві закріпилася певна думка про те, що людям у 

старості властиві консервативні погляди і вони не приймають жодної участі у 

розвитку суспільства та держави. Зважаючи на сучасні світові тенденції, 

світова спільнота починає активно усвідомлювати сильні сторони людей 

похилого віку, сприяє розкриттю їх суспільного потенціалу і як наслідок 

велика частка таких людей веде самостійне життя та приносять користь 

суспільству як працівники у різних сферах діяльності [173, 218].  

Відчуття того, що ти потрібен іншим людям можна також віднести до 

умов, які забезпечують задоволеність життям у старості. І тут можна 

говорити не тільки про можливості самостійного та незалежного життя на 

основі особистої відповідальності за себе та своє життя, але і про можливості 

літньої людини нести відповідальність за інших [201].  

Особливого значення у контексті розвитку соціальної активності людей 

похилого віку набуває теорія соціальних здібностей особистості Власова О. І. 

[30]. Власова О. І. наголошує на тому, що взаємозв'язок активності людини 

похилого віку з процесами соціалізації є очевидним, адже соціалізація 

включає в себе, з одного боку, освоєння індивідом соціального досвіду, 

системи соціальних зв'язків, а з іншого, є процесом активного відтворення 

людиною системи соціальних зв'язків шляхом суспільно значущої діяльності, 

продуктивного включення в соціальні процеси. В цьому сенсі досвід та 

життєва компетентність старшого покоління, за умов їх вдумливого та 

творчого використання, є безцінним ресурсом подальшого суспільного 

розвитку, який заслуговує на більш продуктивне освоєння. Автор 

підкреслює, що численні експериментальні дослідження свідчать про 

збереження соціальної активності літніх людей та їх здатності змінюватись і 

в пізньому віці. І тому з настанням пенсійного віку людини доцільно 
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говорити не про її неминучу десоціалізацію, а лише про зміну типу 

активності в цей період [30; 31]. 

Відповідно до розробленої Власової О. І. концепції онтогенетичного 

становлення соціальних здібностей, такі здібності забезпечують цілісне 

продуктивне функціонування особистості в якості суб'єкта життєдіяльності у 

сферах суб'єкт-суб'єктної та суб'єкт-об'єктної взаємодії з оточенням. 

Базовими складовими соціальних здібностей людини виступає низка 

психологічних механізмів її суб'єкт-суб'єктної взаємодії: емоційні, 

когнітивні, мовні, конативні та творчі потенціали, а також регулятивні 

механізми особистісного рівня (світоглядні почуття, особистісні еталони, 

життєві й соціальні стратегії). Ці механізми дозволяють соціально здібній 

особистості ефективно гармонізувати як внутрішній, так і зовнішній плани 

власної активності [30].  

Особливої уваги в контексті розвитку активності людей похилого віку 

набувають дослідження Гончарової Л. А. [39] творчої активності людей 

похилого віку. Ровиток творчої активность може слугувати розвитком і 

суспільної активності і чинноком включення у неї [21, 24, 40, 41, 46, 98, 100, 

104]. 

Успішність адаптації людини до старості, на думку Бондарчук О. І. 

визначає особистісний розвиток людини, а саме його когнітивні  показники: 

здатність до розширення і диференціації часової перспективи; сприйняття 

життєвого простору як такого, що забезпечує свободу пересування; здатність 

до пізнання дійсності в усіх її складних взаємозв'язках; суб'єкт-суб'єктна 

орієнтація у взаємодії з довкіллям [26]. На нашу думку саме суб'єкт-суб'єктна 

орієнтація у взаємодії є одним і чинників суспільної активності особистості 

та визначає її позицію до суспільних процесів. Бондарчук О. І. у своїх 

роботаж також наголошує на важливості освіти у дорослому віці, до цієїж 

думку схиляється, наприклад, Архіпова О. В., Архіпова С. П. та 

Краснова О. В. [17, 18, 80] Ми також розглядаємо освіту людей похилого віку 

як один із чинників суспільної активності людей похилого віку.  



38 

 

Проблему розвитку людини на всіх стадіях онтогенезу розглядає у 

своїх роботах Смульсон М.  Л.,  при цьому особливу увагу акцентує на 

саморозвитку особистості в похилому віці. Вона зазначає розвиток 

особистості не є сталим та не є лінійним та припускає, що може бути 

наявним таке явище, як гетерохронія – не відповідність розвитку вищих 

психічних функцій до загальної структури системи. Наступною особливістю 

розвитку, на яку акцентує увагу вчена, є регресія. У ході розвитку 

особливості спостерігаються як спади, так і підйоми. Регреси є не проявами 

деградації, вони виступають антиципуючими елементами розвитку 

особистості. Оскільки, під час свого руху не відбувається перехід через точки 

біфуркації, тому людина має можливість повернутись з більшою амплітудою 

до попередньої діяльності (оволодіння новими знаннями та вміннями у 

людей похилого віку) [135]. І саме соціально-психологічна підтримка може 

забезпечення повернення людини похилого віку до попередньої професійної 

діяльності, але, наприклад, на іншому рівні або допоможе повернутися до тих 

занять, на які не вистачало часу через трудову діяльність. 

Коваленко-Кобилянської І. Г., яка вивчає проблеми перманентного 

навчання людини протягом усього життя зазначає що навчання людей 

похилого віку має певні особливості, які пов’язані з індивідуально-

психологічними, віковими, фізичними, мотиваційними факторами. Навчання 

не повинно бути у загальному розумінні «класичним», оскільки можуть 

існувати вікові проблеми пов’язані з вищими психічними функціями. Раніше 

освіта людей похилого віку була направлена на «реконструкцію» згасаючих 

функцій цих особистостей [66, 68].  В свою чергу Коваленко-

Кобилянська І. Г. зазначає, що для людей похилого віку краще підходить 

дистанційна індивідуалізована освіта. Вона забезпечує можливість вибору 

предмету та інструментів навчання. При цьому з кожним кроком складність 

завдань поступово збільшується, таким чином сприяючи розвитку інтелекту 

та когнітивних функцій. У своїх наукових доробках вона акцентує увагу на 

інтелектуальній підтримці людей похилого віку, яка виступає невід’ємною 
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складовою позитивного старіння особистості, а на нашу думку може стати 

ще одним напрямом роботи у сфері соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку [67]. 

Розглядаючи питання активного старіння набуває особливого значення 

модель успішного старіння (Р. Кан та Д. Роуі), проактивна модель 

благополучного старіння  (Е. Кахана та Б. Кахана),  теорія активного старіння 

(Дж. Маддокс, Р.  Хавігхюрст) та теорія соціального роз'єднання або 

соціального звільнення (В. Генрі, Е. Каминг, Б. Ньюгартен, Дж. Розен).  

Р. Кан та Д. Роуі визначили успішне старіння як поєднання ряду 

компонентів, а саме  низький рівень захворювань та інвалідизації; високий 

рівень пізнавальної та фізичної активності; висока соціальна активність [212, 

213]. Проактивна модель благополучного старіння  Е. Кахана та Б. Кахана 

передбачає, що у літньому віці на людину діють певні стресори, які 

загрожують психологічному і соціальному благополуччю, наприклад, 

хронічні захворювання, недуги, соціальні втрати, відсутність близької 

людини і затребуваності, але їх невілюють зовнішні соціальні ресурси та 

внутрішні ресурси [92]. 

Теорії активного старіння та теорія соціального роз'єднання або 

соціального звільнення є протилежними за своєю природою. Так теорія 

активного старіння [190] передбачає, що для того, щоб відчувати себе 

благополучними у старості люди повинні прагнути зберегти свої соціальні 

контакти та можливість участі у суспільному житті, в той час як теорія 

соціального роз’єднання [193] говорить про те, що суспільство навпаки 

повинно розривати зв’зки з людьми похилого віку, адже зменшення енергії, 

психологічних, біологічні можливостей людей похилого віку неминуче 

тягнуть за собою розрив відносин з тими людьми, що знаходяться на піку 

активності і займають центральні позиції в суспільстві. Таким чином 

суспільство ніби самовідновлюється. 

Успішне старіння може розумітися як особиста мета, до якої людина 

прагне протягом усього життя. Приклад такого розуміння успішного старіння 
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представлений в двох моделях: селективної оптимізації і компенсації 

розвитку протягом усього життя (П. Балтес і M. Балтес) і психологічної 

моделі «здорового» старіння [20, 92]. У цих моделях здоров'я людей 

похилого віку розуміється не як статичний стан, а як постійний 

інтегративний процес перебудови  і балансування різних характеристик 

особи з метою підтримки здатності виконувати ту чи іншу діяльність, і 

розподіляти відповідні ресурси, щоб досягти бажаного результату.  З точки 

зору моделі П. Балтес і M. Балтес [176] люди похилого віку обирають ті 

сфери життя, які важливі для них, оптимізуючи під них особистісні та 

соціальні ресурси. Даний процес полегшує успіх в цих сферах життя і 

компенсує втрати для того, щоб адаптуватися до біологічних, психологічним 

і соціально-економічних змін. 

На нашу думку, значну частку соціально-психологічних проблем 

людей похилого віку можна подолати завдяки залученню їх до суспільної 

активності та впровадженню програм та проектів, які мають на меті 

соціально-психологічну підтримку такої активності та розвиток тих 

особистісних якостей людей похилого віку, які впливають на мотивацію до 

участі у такій діяльності. 

 

1.2. Суспільна активність людей похилого віку як форма 

соціальної активності 

На думку більшості науковців (К. А. Абульханова-Славська, 

Л. І. Анциферова, В. А. Бабкіна, В. І. Водоп'янова, K. M. Грабчук, 

Н. Ф. Дементьєва, С. Л. Комарова, С. Л. Рубінштейн, Т. А. Сидорчук, 

М. Л. Смульсон, Е. А. Сорокоумова, Е. В. Черносвитов, В. Н. Шабалін) люди 

похилого віку – потенційно соціально активні, саме від залучення їх до 

соціальної активності залежить якість їхнього життя та рівень адаптації до 

вікових змін [1, 3, 4, 15, 19, 55, 127, 128, 135]. Завдяки соціальній активності 

може відбуватися реалізації культурних, творчих, інтелектуальних 

потенціалів людей похилого віку. Про такі можливості та форми 
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самореалізації у похилому віці писали Л. І. Анциферова, М. В. Бородіна, 

О. В. Власова, В. З. Дулікова, І. Г. Коваленко-Кобилинська, Л. П. Міщіха, 

М. Ноулз, О. В. Тополь, В. Франкл, Ж. В. Хозіна, Ю. М. Швалб, 

І. С. Якиманська та інші [2, 16, 30, 31, 66, 67, 96, 144, 150, 166, 168]. 

Феномен соціальної активності особистості є актуальним питаннях у 

наукових працях філософів, соціологів, демографів, психологів, соціальних 

працівників та педагогів. Особливості соціальної активність, її структуру, 

види, форми прояву вивчали К. Абульханова-Славська, Є. Ануфрієв, 

А. Коваленко, О. Леонт’єв, А. Мудрик, Т. Мальковська, А. Маслоу, 

В. Петровська, С. Рубінштейн та інші [4, 65, 82, 90, 128, 127].  

Серед вітчизняних науковців аспекти соціальної активності розкриті у 

працях О. Івченка, В. Татенка, М. Стадника, О. Якуби [6, 44, 172]. Проте 

єдиного визначення та підходу до цього поняття досі не виокремлено і на 

сьогодні існує декілька підходів до визначення феномену «соціальна 

активність особистості». У наших подальших дослідженнях ми плануємо 

виокремити та дослідити рівні соціальної активності людей похилого віку, 

адже їх активність має не однаковий характер, ступінь вираженості та 

залученості. 

Аналіз літератури показав, що поняття «активність» в психології 

розглядається в двох аспектах. У першому – активність характеризується 

стосовно до живої природи і суспільного життя (М. О. Бернштейн, 

М. С. Каган, В. А. Смирнов, B. C. Тюхтін). У другому – активність 

розглядається як властивість всіх матеріальних об'єктів і в неживій природі 

(В. Кремянський). Для цілей нашого дослідження прийнятний перший підхід, 

оскільки активність характеризує здатність суб'єктів до руху, зміни, розвитку 

і є вираженням її сутності. Активність як універсальна якість всього живого в 

людському вимірі набуває особливого змісту через соціальну сутність 

людини, котра проявляється у здатності відтворювати та освоювати суспільні 

відносини. У свою чергу О. Якуба визначає соціальну активність особистості, 

як системну соціальну  якість, у якій втілюється рівень її соціальності, 
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повнота зв'язків особистості з соціумом, рівень перетворення особистості на 

суб'єкт суспільних відносин [172].  

До подібної позиції схиляється й український дослідник О. Івченко. 

При цьому він зауважує, що напрямки соціальної активності збігаються з 

основними сферами суспільного життя – соціально-політичною, соціально-

економічною, громадською діяльністю, сімейно-побутовою, творчою 

активністю  тощо [44].  

У науковій літературі існує кілька підходів до визначення змісту 

поняття «соціальна активність особистості». Досить поширеним є визначення 

соціальної активності як соціальної якості особистості. Так, на думку             

В. Мордковича, соціальна активність особистості є суттєвою суспільною 

якістю людини, що виявляється у здатності суб’єкта до цілеспрямованої  

взаємодії з середовищем, у здатності, яка базується на її потребах і інтересах, 

існує як внутрішня готовність до дії і проявляється як усвідомлена і 

енергійна діяльність, спрямована на перетворення різних областей дійсності і 

самих соціальних суб’єктів [99, 145].  

Саме через соціальну активність, особистість проявляє себе як 

«соціальну істоту». З одного боку, соціальну активність характеризують 

суспільно цінні мотиви, з іншого – активна поведінка, уміння не тільки 

пристосовуватися до обставин, а й враховувати і змінювати їх відповідно до 

засвоєних моральних вимог. Ядром соціальної активності особистості 

виступає суб'єктна активність, як зазначає С. Л. Рубінштейн [127, 128], існує 

зв'язок «внутрішньої» детермінації з активністю суб'єкта. На думку 

дослідника, діяльність, якою людина починає займатися, викликана тими чи 

іншими потребами, стаючи звичною, сама може перетворитися в потребу. І 

саме в результаті людської суспільної діяльності потреби людини стають 

справді людськими потребами. Система потреб складається в процесі 

розвитку особистості. Її наявність є важливим елементом сутності соціальної 

активності. Враховуючи це визначення, ми можемо говорити про те, що 

включеність людей похилого віку до вирішення суспільних проблем має два 
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рівні: на макрорівні – вирішення соціально значущих проблем (наприклад, 

проблема розподілу трудових ресурсів), на мікрорівні – особистісних 

(наприклад, підвищення свого соціального статусу, самовираження, творча 

самоактуалізація). Але варто звернути увагу, що виходячи з визначення 

С. Рубінштейна, вирішення особистих проблем через соціальну активність є 

її «побічним» ефектом. 

Також соціальна активність розглядається як форма людської 

діяльності – сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на 

розв'язання завдань, що постають перед суспільством, класом, соціальною 

групою у певний історичний період. Суб’єктом соціальної активності може 

виступати особистість, колектив, соціальна група, прошарок, клас, 

суспільство в цілому [145].  

Соціальна активність особистості, як зазначає Ю. Воробйов, не може 

бути розкрита інакше як через діяльність, її форми і види. На його думку, 

соціальна активність особистості це «певна діяльність: по-перше, обумовлена 

внутрішніми причинами, по-друге, спрямована не лише на збереження 

системи, а й на її подальший розвиток, по-третє, творча; по-четверте, та, яка 

носить суворо вибірковий характер і включає оціночний момент». Ми 

розділяємо думку вченого і вважаємо, що не вся зовнішня активність 

особистості є проявом її соціальної активності. Критерії виділені 

Ю. Воробйовим, на нашу думку, є доцільними та підкреслюють унікальний 

характер такої активності [33].  

Деякі вчені визначають соціальну активність як постійну 

характеристику особистості. Так С. Грабовська та С. Чолій зазначають, що 

соціальна активність – найбільш загальна характеристика особистості, яка 

реалізується у соціальній поведінці (яка може здійснюватися як усвідомлено, 

так і імпульсивно, в пориві емоцій, знічев’я, з конформістських міркувань, 

тощо) та у соціальній діяльності (що здійснюється цілеспрямовано, виходячи 

зі свідомо поставленої мети, за більш чи менш чітко побудованим планом) 

[44]. Виходячи з цього визначення можна зробити висновок, що соціальна 
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активність людей похилого віку може здійснюватися як усвідомлено (у формі 

направленої соціальної дії, маючи особистий мотив), так і не усвідомлено, як 

реакція на певні обставини, і в подальшому може мати як позитивні, так і 

негативні наслідки.  

Й. Дражкевіч розуміє соціальну активність як участь членів певної 

групи в діяльності, що виходить поза обов’язки, пов’язані з виконанням 

професійної ролі, і ролі в родині, яка не оплачується і скерована на 

підтримання суспільних цінностей цією групою. Соціальна активність, на 

думку автора, здійснюється не лише на користь певної групи осіб, але також 

може бути спільною дією членів групи для досягнення спільної мети. Такий 

погляд дещо звужує поняття соціальної активності і більшою мірою описує 

громадську активність, оскільки йдеться про діяльність певної групи 

(громади), спрямовану на реалізацію інтересів та цілей цієї групи, а також 

підтримання спільних цінностей. Доречним у цьому визначенні, однак, є 

відмежування соціальної активності від інших видів людської діяльності, а 

також наголос на її безоплатності [183].  

Ми вважаємо, що на сьогодні необхідно розмежовувати поняття 

«соціальна активність» та «суспільна активність». На нашу думку, поняття 

«соціальна активність» все ж таки характеризує більш загальне явище 

активності індивіда в соціумі, в той час як поняття «суспільна активність» 

надає цьому явищу більш унікальний характер, підкреслює те, що така 

активність стосується не просто взаємодії з оточуючими, певними групами, 

інститутами, а має на меті творчий, перетворюючий характер, несе за собою 

актуалізацію та пошук рішень нагальних соціальних проблем окремих верст 

населення [108].  

Варто зазначити, що особливе значення має змістовна сторона 

активності людей похилого віку. Адже не всі види активності людей 

похилого віку прямо впливають на рівень і якість їх життя. Займаючись тією 

чи іншою діяльністю, люди похилого віку хочуть відчувати свою значимість, 

потрібність, що у них є певна роль в суспільстві, що вони приносять користь 
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іншим, відчувати, що вони самі керують змінами у своєму житті. І саме 

соціальна активність може вирішувати їх проблеми з самооцінкою, 

самореалізації, адаптацією до нових умов життя. 

На основі теоретичного аналізу нами була розроблена модель 

соціальної активності людей похилого віку. Вона складається з наступних 

рівнів: 

Перший рівень – міжособистісної соціальної активності – 

передбачається вихід з екзистенціального усамітнення (первинне 

спілкування, заходи, контакти). Зміна дефіцитарного підходу до старіння та 

вихід на пенсію на профіцитарне сприйняття, а також допомога у подоланні 

криз: вікових, біологічних, професійних тощо.  

Другий рівень – суспільної активності – реалізується у формі активації 

потреби включеності у інтенсивну взаємодію з іншими. 

Третій рівень – громадської активності – здійснюється коли люди 

похилого віку стають ініціаторами активності, залучаючи до соціальної 

активності інших і активно включається у всі заходи. 

Четвертий рівень – громадянської активності – проявляється в 

усвідомленій громадянській позиції щодо вдосконалення суспільства, своїх 

прав, можливостей, свобод завдяки активного волонтерства, включення у 

проекти громад, тощо. 

Відповідно до цих рівнів, від першого до четвертого змінюється 

позиція людей похилого віку щодо суспільної активності. Так на першому 

рівні вони виступають об’єктами впливу, а на третьому та четвертому 

виступають вже суб’єктами соціальних змін. Тому саме робота у напрямку 

зміни позиції людини похилого віку є основною ціллю роботи з даною 

категорією. 

На нашу думку, саме участь людей похилого віку у суспільній 

активності, соціальній самодіяльності може позитивно вплинути на їх життя 

та допомогти у вирішені деяких соціально-психологічних проблем 

(наприклад, подолати відчуття самотності, марності свого існування, зневіри 
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у власні сили, підвищити самооцінку тощо), частково створить умови для 

активного способу життя та забезпечить морально-психологічну підтримку. 

Однак, для підтримки та розвитку такої активності серед людей похилого 

віку необхідно визначити, що саме впливає на рівень їх суспільної 

активності, що допомагає зберегти її після досягнення пенсійного віку, які 

фактори на це вливають, які умови необхідні для підтримки соціальної 

активності людей похилого віку. На ці та деякі інші питання ми намагаємось 

дати відповідь завдяки нашому дослідженню. 

За робоче поняття суспільної активності нами приймається поєднання 

понять декількох вище зазначених авторів та розглядається як участь членів 

певної групи в діяльності, що виходить поза обов’язки, пов’язані з 

виконанням професійної ролі і ролі в родині, яка не оплачується і скерована 

на підтримку цінностей цієї групи. Вона проявляється у здатності суб’єкта до 

цілеспрямованої взаємодії з середовищем, у здатності, яка базується на 

потребах та інтересах, існує як внутрішня готовність до дії і проявляється як 

усвідомлена і енергійна діяльність, спрямована на перетворення різних 

областей дійсності і самих соціальних суб’єктів. Ми розглядаємо суспільну 

активність людей похилого віку як ознаку їх успішної адаптації до нового 

статусу після виходу на пенсію, а також як один із шляхів самореалізації 

людей похилого віку. На нашу думку, хибно сприймати час після виходу на 

пенсію як пасивне чекання кінця життя. Цей період може бути повноцінним 

етапом життя та розвитку особистості, часом продовження та розвитку її 

соціальної активності [107].  

Супільна активність має різні форми прояву, її можна розділити  на 

певні типи за змістом, спрямованістю, провідною цінністю, за рівнем 

осмисленості,  за характером. Соціальна активність як більш загальне 

поняття може бути егоцентрично спрямованою, замикаючи людину в 

просторі власної суб’єктивності; альтероцентричною, що зводить життя до 

піклування та турботу про близьких; соціоцентричною, направлену на 

реалізацію суспільних потреб різних прошарків населення та наповнює 
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життя людини турботами та проблемами різноманітних соціальних груп та 

спільнот. Таким чином, визначальною ознакою суспільної активності є 

характер спонукальних сил, інтересів, потреб та цінностей. Ми також 

поділяємо думку Ядова В. О., що «найважливішими ознаками суспільної 

активності особистості є сильне, стійке, а не ситуативне прагнення впливати 

на соціальні процеси (в кінцевому підсумку суспільства в цілому) та реальна 

участь в громадських справах, яка продиктована прагненням змінити, 

перетворити або, навпаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний порядок, 

його форми, сторони.» [Ядов В.А.,1988]. Але для суспільної активності 

прагнень до змін відповідно до інтересів замало, необхідно, щоб вони 

доповнювались готовністю та вмінням реалізовувати ці  інтереси, домагатися 

необхідних змін та самостійно активно діяти. 

Суспільну активність особистості можна розглядати як певний тип 

відносин між особистістю та соціальним середовищем. Ці відносини 

реалізуються у процесі соціальної діяльності, в якій на основі суспільно 

сформованих здібностей перетворюється соціальне середовище.  

Тож досліджуючи проблему соціальної активності людей похилого 

віку, ми вважаємо, варто звертати увагу на вивчення потреб цієї категорії. На 

внутрішні мотиви та інтереси до цієї діяльності, на особистісні 

характеристики особистості, що спонукають її до суспільної активності.  

Підвищення соціальної активності людей похилого віку полягає у тому, 

що люди похилого віку вступають не тільки у побутову взаємодію та 

виконують повсякденні дії, а й такі, які засновані на розвитку їх 

самостійності та ініціативності при вирішенні особистих проблемних 

ситуацій і навіть проблем певної групи, як наслідок люди похилого віку 

включаються у групову взаємодію та виходять на рівень суспільної 

активності. При цьому розвиваються такі якості особистості, як здатність 

контролювати своє життя, активніше брати участь у суспільному житті. 

Відповідно до цього визначені основні шляхи активізації соціальної 

поведінки людей похилого віку: по-перше, трудова зайнятість, яка дозволяє 
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поліпшити матеріальне становище, надавати допомогу дітям і онукам, дає 

можливість спілкуватися з колегами по роботі, є стимулом для підтримки 

себе в хорошому фізичному стані, приносить задоволення від відчуття бути 

потрібною і корисною людиною; по-друге, участь в клубах для літніх людей, 

яка дозволяє займатися своїми захопленнями (хобі) разом з однодумцями; 

проводити активно вільний час у колі ровесників (заняття оздоровчою 

фізкультурою, заняття танцями, спів); регулярно зустрічатися з 

представниками влади, лікарями, психологами, юристами; брати участь в 

спільних зустрічах з молодим поколінням; по-третє, участь в громадських 

організаціях (Рада ветеранів, партія пенсіонерів та ін.); по-четверте, 

волонтерський рух, участь в якому дає можливість позбутися від почуття 

власної самотності та непотрібності. 

Звичайно, люди похилого віку можуть бути зайняті сімейними 

справами, зберігати певною мірою свій попередній соціальний статус або 

частково залишатися в професії, але у них є своє дозвілля, яке може бути 

заповнено приємними і цікавими заняттями. Зазвичай люди, які перед 

виходом на пенсію мали широкі інтереси поза сферою своєї професійної 

діяльності, більш швидко та менш травматично пристосовуються до нового 

статусу та етапу життя. «Успішне старіння» передбачає широкі можливості 

для навчання та фізичної діяльності, а також активне включення у життя 

суспільства. Необхідно зауважити, що можливості навчання у людей 

похилого віку мають поєднуватися з їхнім бажанням навчатися. Активне 

включення у життя суспільства − це збереження соціальних зв’язків, певних 

соціальних ролей, підтримання активності у похилому віці. Сюди належить і 

емоційне благополуччя, як задоволеність особистості своїм життям, 

підтримання прямого образу «Я», оптимістичного настрою; прийняття нових 

життєвих умов; отримання задоволення від активності повсякденного життя, 

подальший розвиток здібностей і можливостей. 

Суспільна активність, на нашу думку, беззаперечно є важливим 

аспектом «успішного», «активного» старіння, адже життя людини у будь-
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який віковий період не можливе без суспільних відносин. Зміст існування у 

суспільстві зводиться до того, яку користь приносить людина.                          

М. Д. Александрова [8] зазначає, що коли людина старіє, суспільство і сім’я 

не висувають до неї ніяких вимог, відчужують її, що змінює її статус та 

позбавляє певних ролей; людина втрачає активність, а процес старіння 

прискорюється. Вимоги, що висуває суспільство до особи, свідчать, що вона 

ніби включена у «гру» суспільства, вона є учасником цієї гри, виконавцем 

певних дій, і тому повинна враховувати встановлені правила й 

дотримуватись їх. Стороннє спостереження породжує специфічне відчуття 

непотрібності [9]. 

Однак, варто зазначити, що дослідження, які б розкривали особливості 

підтримки та розвитку суспільної активності людей похилого віку в реаліях 

сучасного розвитку українського суспільства ще недостатньо окреслені. 

Зокрема, потребують аналізу питання, які стосуються вивчення основних 

напрямків суспільної активності людей похилого віку, чинників її розвитку 

та соціально-психологічної підтримки такої активності. Саме ці питання і 

будуть розкриті у нашому емпіричному дослідженні.  

 

1.3. Соціально-психологічні особливості підтримки суспільної 

активності людей похилого віку 

З урахуванням актуальної на сьогодні концепції «активного» старіння, 

політика держави щодо людей похилого віку повинна передбачати 

трансформацію форм роботи з даною категорією від простого задоволення 

потреб до розширення їх прав та можливостей, а для цього необхідні зміни у 

вітчизняному законодавстві. 

«Сьогодні більшість людей, навіть у найбідніших країнах, живуть 

довше, – повідомила Маргарет Чен, Генеральний директор ВООЗ. – Але 

цього не достатньо. Нам необхідно забезпечити, щоб у ці додаткові роки 

люди залишалися здоровими, жили повноцінно і зберігали людську гідність. 



50 

 

Досягнення цієї мети буде благом не тільки для літніх людей, а й для всього 

суспільства в цілому» [146].  

На п’ятдесятій сесії Генеральної Асамблеї ООН у березні 1995 р. для 

підготовки і проведення Міжнародного року літніх людей (1999) були 

виведені додаткові принципи соціальної роботи щодо цієї категорії людей, 

що об’єднані у такі п’ять груп: 

1. Принцип групи «незалежність» має на увазі, що люди похилого віку 

повинні мати доступ до основних благ і обслуговування, можливість 

працювати чи займатися іншими видами діяльності, що приносять прибуток, 

брати участь у визначенні термінів припинення трудової діяльності, зберігати 

можливість участі у програмах освіти і професійної підготовки, жити в 

безпечних умовах з урахуванням особистісних запитів, мати можливість 

проживати в домашніх умовах доти, поки це можливо. 

2. Принципи групи «участь» відображають питання залучення людей 

похилого віку до життя суспільства й активної участі в розробленні і 

здійсненні політики, яка стосується їхнього добробуту, можливостей 

створювати рухи чи асоціації людей похилого віку. 

3. Принципи групи «відхід» є основою при вирішенні проблеми 

забезпечення людини похилого віку доглядом і захистом з боку родини, 

громади, доступу до медичного обслуговування з метою підтримки чи 

відновлення оптимального стану та запобігання захворюванню, доступу до 

соціальних і правових послуг, користування послугами піклувальних установ 

і обов’язкового дотримання в соціальних установах прав людини та основних 

свобод, включаючи повагу гідності, переконань, а також права приймати 

рішення щодо догляду та якості життя. 

4. Принципи групи «реалізація внутрішнього потенціалу». На ньому 

базується ідея, яка стверджує, що люди похилого віку повинні мати 

можливість для всебічної реалізації свого потенціалу, щоб їм завжди був 

відкритий доступ до суспільних цінностей у галузі освіти, культури, 

духовного життя і відпочинку. 
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5. Принципи групи «гідність» несуть ідею недопущення експлуатації, 

фізичного, психічного насильства стосовно людей похилого віку, 

забезпечення їм прав на справедливе до них ставлення незалежно від віку, 

статі, расової чи етнічної приналежності, індивідуальності чи іншого статусу, 

а також незалежно від їхнього трудового внеску [116].  

Перераховані вище принципи направлені на те, щоб створити умови 

для гідного життя людей у старості та у повній мірі реалізувати їх потенціал 

та можливості у різних сферах. Відповідно до визначення ВООЗ, активне 

старіння є процесом оптимізації можливостей для підтримання та 

покращення здоров’я, участі у соціальному житті та для відчуття безпеки, що 

спрямоваyе на підвищення якості життя у процесі старіння. Концепція 

«активного» старіння побудована на трьох компонентах життєдіяльності 

літніх людей – гарному стані здоров’я, зайнятості та активній життєвій 

позиції [220]. Такий підхід дає змогу людям похилого віку досягти 

фізичного, соціального і психологічного благополуччя та брати участь у 

суспільній активності відповідно до їх потреб та бажань. Сучасна соціальна 

політика має на меті активну інтеграцію таких людей у життя суспільства, 

пошук нових ролей для даної категорії, подолання дискримінації щодо даної 

категорії населення, а також потребує нового погляду на вагомість внеску 

людей похилого віку у розвиток країни. 

Першим кроком у реалізації нової соціальної політики може стати 

інформування населення про нові підходи до процесу старіння та його 

позитивні аспекти, про програми та проекти організацій, які працюють у 

цьому напрямку, про нові можливості для цих людей, а також створення 

загального інформаційного простору у цій проблематиці. Наступним кроком 

має бути розширення доступу людей похилого віку до простору освіти, 

культури, духовного життя та відпочинку. Важливим кроком також може 

стати подолання всіх видів насилля над людьми похилого віку. 

Після прийняття Мадридського плану у 2002 р. було прийнято ще два 

міжнародних документи в сфері політики стосовно людей похилого віку: 
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Регіональна стратегія реалізації Мадридського плану з проблем старіння та 

Берлінська декларація міністрів «Суспільство для людей усіх вікових груп в 

регіоні ЄЕК ООН». Згідно з ними, регіональна стратегія реалізації 

регіональної політики складається із десяти зобов’язань (що стосуються 

широкого кола питань у сфері практичної реалізації Мадридського плану), 

які беруть на себе уряди країн. Берлінська декларація наголошує на 

важливості економічних та соціальних наслідків демографічних змін у 

сучасному суспільстві й акцентує увагу на комплексному залученні 

проблематики старіючого населення в усі сфери державної політики [116, 

146]. 

Необхідно зауважити, що для регіону, в якому знаходиться Україна, 

саме зобов’язання Регіональної стратегії реалізації регіональної політики є 

основоположним пунктом щодо формування національної політики в умовах 

старіння і в інтересах старіючого населення. Регіональна стратегія 

складається з десяти зобов’язань. Суспільної активності стосуються наступні 

положення: 

 забезпечення органічного відображення проблем старіння в усіх сферах 

політики з тим, щоб привести суспільство й економіку у відповідність із 

демографічними зрушеннями й побудувати суспільство рівних можливостей 

для людей усіх вікових груп; 

 забезпечення повної інтеграції й участі літніх людей у житті 

суспільства; 

 корегування системи соціального захисту з урахуванням 

демографічних змін, їх соціальних та економічних наслідків; 

 сприяння безперервному навчанню протягом життя та пристосування 

системи освіти до змін економічних, соціальних та демографічних умов; 

 забезпечення якості життя у будь-якому віці та збереження 

самостійності, у тому числі здоров’я та добробут. [116]. 

Варто також зауважити, що низький рівень суспільної активності 

характерний для всього населення України, що ускладнює вирішення даної 
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проблеми. Адже якщо за кордоном вагоме місце у вирішенні проблем 

старіння мають як державні так і недержавні організації, то в Україні робота 

у цьому напрямку тільки набуває популярності. І ми можемо спрогнозувати 

два сценарія розвитку подій: або з’явиться велика кількість неурядових 

організацій, які працюють з людьми похилого віку у руслі концепції 

«активного» старіння та будуть лобіювати зміни до законодавства, або 

активна державна соціальна політика спровокує у громадських організацій та 

благодійних організацій інтерес до даної проблематики. 

Звісно ж ватро пам’ятати, що з поміж форм та методів роботи з людьми 

похилого віку необхідно обирати саме ті, які є найбільш оптимальними, 

відповідають потребам, інтересам, можливостям, ціннісним пріоритетам, 

рівню і способу життя клієнта у кожному конкретному випадку. Адже стиль 

життя та сфери діяльності людей похилого віку обирають такий, який для 

них є найбільш прийнятним, відповідає їх запитам, вподобанням, а іноді і 

той, що вимагає від людини похилого віку менше зусиль та змін у звичному 

укладі життя. У кожному індивідуальному випадку на процес старіння 

впливали та впливають багато зовнішніх так і внутрішніх факторів, які і 

визначать індивідуальні стратегії самореалізації в старості.  

Найбільш успішними є ті стратегії, які забезпечують перехід від 

дифіцитарного підходу до профіцитарного у питаннях старіння людини. 

Згідно профіцитарного підходу, людина похилого віку не втрачає певні 

можливості, характеристики, функції, а отримує нові, унікальні надбання. З 

цієї точки зору, якої притримуємось і ми, не має необхідності повертати 

людину до «минулого життя», організовувати її життя таким чином, як це 

було в попередні періоди її життя, намагатися зберегти її молодість, 

нагальною потребою стає підвищення цінності нового досвіду людини 

похилого віку, її нового статусу та етапу життя. І навіть не відновлювати 

колишній психоемоційний стан людини, а інтегрувати новий стан, досвід, 

відчуття у новий спосіб організації свого життєвого простору, нові відносини 

та цінності. І саме від того до якого підходу тяжіє як людина похилого віку, 



54 

 

так і її оточення (в тому числі професіонали, які надають їй допомогу у цей 

період) залежить спосіб життя людини у старості [126, 115, 134, 159].  

Активізація соціальної поведінки людей похилого віку заснована на 

розширенні їх самостійності та ініціативності при вирішенні соціальних та 

особистих проблем. Основними шляхами підвищення суспільної активності 

людей похилого віку можуть бути: по-перше, трудова зайнятість, яка 

дозволяє поліпшити матеріальне становище, надавати допомогу дітям і 

онукам, дає можливість спілкуватися з колегами по роботі, є стимулом для 

підтримки себе в гарному фізичному стані, приносить задоволення від 

відчуття себе потрібною та корисною людиною; по-друге, участь в «клубах» 

для літніх людей, дозволяє займатися своїми захопленнями (хобі) разом з 

однодумцями; проводити активно вільний час у колі ровесників (заняття 

оздоровчою фізкультурою, заняття танцями, спів тощо); регулярно 

зустрічатися з представниками влади, лікарями, психологами, юристами; 

брати участь в спільних зустрічах з молодим поколінням; по-третє, участь в 

громадській активності на рівні району, міста, області.  

Накопичений досвід та професійна майстерність можуть бути 

затребувані у суспільній активності у новому світлі, що посилить відчуття 

власної значимості, підвищить півень уваги та поваги з боку оточуючих, 

допоможе зберегти або повернути віру в свої сили, наповнить життя змістом 

і сенсом. По-четверте, шляхом активізації соціальної поведінки людей 

похилого може бути навчання – це може бути і навчання в університетах 

«третього віку», і навчання за програмами підвищення кваліфікації або 

перекваліфікації, і відвідання тренінгів, курсів, майстер-класів (таке навчання 

як раз співпадає з сучасною тенденцією до безперервної освіти), так і 

навчання під час якого викладачами, лекторами стають самі люди похилого 

віку. По-п’яте – організований волонтерський рух, участь в якому дає 

можливість позбутися від почуття власної самотності та непотрібності. Люди 

похилого віку можуть бути його учасниками і його організаторами.  
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Цей список шляхів підтримки соціальної активності звісно не є 

вичерпним, підтримка соціальної активності людей похилого віку може 

також здійснюватися завдяки розробці відповідних програм або проектів, як 

самими людьми похилого віку так і для них, як на місцевому так і на 

державному рівнях, як державними та і недержавними організаціями.  

Про це зазначає і Холостова Є. І., яка наголошує на тому, що 

організація дозвіллєвих заходів спільно з культурними установами, 

громадськими організаціями дозволяє людям похилого віку жити 

повноцінним життя, знизити ризик психологічних захворювань, 

задовольнити культурні та інтелектуальні запити без шкоди матеріальним 

становищем, підвищити рівень власної значущості, уникнути самотності [154]. 

На нашу думку, саме залучення людей похилого віку до суспільної 

активності, «соціальної самодіяльності» може багато в чому розв’язати їхні 

проблеми та частково забезпечить умови для активного способу життя, 

морально-психологічної підтримки, усунення конфліктних ситуацій, 

сприятиме формуванню відчуття власної гідності, доцільності докладених 

зусиль і прямої самооцінки, уникнення дестабілізуючих факторів життя.  

Зважаючи на індивідуальні особливості процесу старіння, стратегії та 

підходи до підтримки людей похилого віку також повинні бути 

індивідуальними, дозволяти людям похилого віку самостійно визначати 

шляхи власної самореалізації в старості та вибудовувати стратегії 

спираючись на свої сильні сторони та отримувати посилену підтримку там, 

де власних сил не вистачає.  

Наявне розмаїття форм та методів соціальної роботи з людьми 

похилого віку [27, 59, 60, 62, 121, 216, 210, 203]  пояснюється диференціацією 

даної категорії клієнтів за потребами, інтересами, можливостями, 

схильностями, ціннісним пріоритетам, минулим досвідом, рівнем та 

способом життя. Для фахівця соціальної роботи важливо об’єктивно 

проаналізувати соціальну ситуацію літньої людини та адресно надати 

соціальні послуги, які відповідають запиту.  
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Так, наприклад, для осіб передпенсійного віку актуальними є питання 

підготовки до нового етапу життя та виходу на пенсію, відходу від трудової 

діяльності або перепідготовки для її продовження, пошук нових способів 

самореалізації. Також для такої категорії клієнтів можуть бути корисними 

заходи, направлені на підтримку фізичного здоров'я,  розвиток психічних 

функцій. У передпенсійний період важливо прийняти думку, що досягнення 

певного віку та отримання статусу «пенсіонера» не знаменує початок 

згасання життя та не є початком кінця. Навпаки, саме в цій період людина є 

більш вільною та має більше можливостей займатися тим, що подобається 

або на що раніше не вистачало часу, відкривати нові перспективи 

особистісного розвитку. Також у цей період актуальними стають лекції, 

майстер-класи професіоналів у галузі геронтології, лікарів, психологів, 

соціальних працівників, спеціалістів у сфері побудови кар’єри, фітнес-

тренерів, тих спеціалістів, робота яких покликана зберігати та продовжувати 

продуктивність людини.  

Значне місце у системі підтримки суспільної активності займає 

розробка та реалізація програм та проектів [205, 206]. Але говорячи про 

умови підтримки суспільної активності людей похилого віку варто звертати 

увагу не тільки на зовнішні обставини, які спонукають до такої діяльності, а і 

на внутрішні. Тобто на психологічну готовність та особистісну схильність до 

суспільної активності. На нашу, люди похилого віку, які займаються 

суспільною активністю мають особливий «набір» психологічних рис, а саме 

певну структуру ціннісних орієнтацій, рівень самооцінки, підтримки з боку 

близького оточення, тощо.  

Також для здійснення цієї підтримки потрібні суб’єкти – представники 

соціономічних професій, волонтери, які готові реалізувати концепцію 

«активного старіння» та використовувати новітні технології роботи.  

На думку О. В. Тополь [142, 143] та Т. В. Семигіної [132] сучасні 

підходи роботи з людьми похилого віку мають базуватись на зміні минулої 

патронажної позиції соціальних служб і центрів в бік стратегії рівноправного 
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партнерства з клієнтом. Потрібно спиратись на особистісні ресурси людей 

похилого віку, спонукати їх до активних соціальних дій та поліпшення 

життя. Модель роботи має враховувати вікові особливості людей похилого 

віку та має бути направлена на збереження ними адаптивності, самореалізації 

та задоволення власних потреб.  

Не повинні залишатися поза увагою особливості підготовки фахівців 

соціономічної сфери, які працюють з людьми похилого віку. Такі вчені 

О. В. Чуйко [160], С. К. Шандрук [161], С. М. Хоружий [155, 156]  

наголошують на провідній ролі особистісну зрілість як головній детермінанті 

професійної підготовленості. На нашу думку саму цілеспрямована соціальна 

робота є одним із зовнішніх чинників суспільної активності людей похилого 

віку і саме підготовка фахівців у цьому напрямку може стати пріоритетною 

сферою освіти фахівців соціономічної сфери. 

 

Висновки до розділу 1 

В ході теоретичного аналізу було з’ясовано, що проблеми старіння 

турбують вчених із різних галузь науки: філософії, біології, медицини, 

демографії, соціології та психології. Особливе місце у вивчені феномену 

старіння посідають соціально-психологічні особливості особи у цей період 

геронтогенезу. Вони проявляються здебільшого через зміни у соціальній 

ситуації (вихід на пенсію, припинення трудової активності, зміна соціальних 

ролей, втрата попереднього статусу, набуття нового) та змінах у 

психологічному стані (відсутністю нових психічних новоутворень, 

можливим зниженням наявних психічних функцій, змінами у емоційній 

сфері, переживанням вікових криз, змінами у самооцінці, цінностях, 

деривація домагань, звуження кола спілкування тощо). 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники зазначають, що люди похилого віку 

– потенційно соціально активні. На думку багатьох вчених та практиків, саме 

від соціальної активності людей похилого віку залежить якість їхнього життя 

та рівень адаптації до вікових змін. Аналіз праць свідчить, що соціальна 
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активність людей похилого віку, виявляється на чотирьох рівнях: 

1) міжособистісна соціальна активність – визначається зовнішньою 

соціально-психологічною допомогою у подоланні криз: вікових, біологічних, 

професійних; виходом з екзистенціального усамітнення (первинне 

спілкування, заходи, контакти); зміною дефіцитарного ставлення до старіння 

та виходу на пенсію на профіцитарне; 2) суспільна активність – 

характеризується зовнішньою активізацією потреби включеності в 

інтенсивну взаємодію з іншими, внаслідок організованої соціально-

психологічної підтримки; 3) громадська активність – індивідуальна здатність 

особи продукувати спрямовану активність, залучаючи до суспільної 

активності інших; 4) громадянська активність – визначається індивідуальною 

свідомою громадянською позицією, усвідомленням своїх прав, свобод та 

можливостей. Відповідно до цих рівнів змінюється міра суб’єктності людей 

похилого віку щодо суспільної активності: від об’єкта до суб’єкта. З усіх 

чотирьох рівнів соціальної активності найбільш діагностичним виявився 

рівень суспільної активності.  

Суспільна активність – це насамперед, добровільна участь особи у 

соціальних діяльностях та ініціативах, що виходять за межі професійних або 

родинних обов’язків, спрямована на підтримання суспільних цінностей; 

виявляється в усвідомленні своїх соціальних потреб та інтересів і 

спрямованому перетворенні наявних структур та відносин. Здійснюється 

переважно у створюваних соціально-орієнтованих групах. 

На сьогодні у сфері соціальної роботи найбільш ефективними 

напрямами роботи з даною категорію людей є ті, що спрямовані на 

самоактивізацію людей похилого віку та зростання їх адаптивного 

потенціалу. Але на сьогодні в Україні найбільш розповсюдженими формами 

роботи з людьми похилого віку є ті, що направлені на соціально-побутову 

допомогу, соціальні працівниками у цьому випадку виступають помічниками 

та виконують функції догляду, але ніяк не сприяють саморозвитку людей 

похилого віку. Це значно знижує ймовірність реалізації ресурсного 
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потенціалу людей похилого віку. Також варто зазначити, що кількість 

соціальних працівників, що працюють у цій сфері є недостатньою, наявний 

низький рівень їх фахової підготовки. Тому на сьогодні виникає потреба у 

зміні цієї ситуації та трансформації підходів до соціальної роботи з людьми 

похилого віку. Готовність самих соціальних працівників до змін форм та 

методів, використання новітніх технологій роботи з такою категорією має 

велике значення у цьому процесі. 

Необхідно, щоб соціальна робота в даному напрямку розвивалася та 

удосконалювалася, її форми та методи урізноманітнювалися та охоплювали б 

усі сфери життєдіяльності людей похилого віку, що дало б змогу підвищити 

активність цієї вікової групи та збільшило б їх суспільну активність. 

Соціально-психологічна підтримка суспільної активності має здійснюватися 

через організацію рефлексії, осмислення та спрямування активності особи на 

задоволення нагальних особистісних потреб за допомогою різних форм 

взаємодії, в тому числі через групи особистісного зростання і 

взаємопідтримки та взаємодопомоги. Зміст соціально-психологічної 

підтримки має визначатися потребам особи та зумовлюватися особливостями 

її конкретної життєвої ситуації в умовах соціокультурного середовища. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

У розділі описано організаційні засади дослідження чинників 

соціально-психологічної підтримки суспільної активності людей похилого 

віку, обґрунтовано методологічний інструментарій. Розкрито та 

інтерпретовано основні результати емпіричного дослідження. 

 

2.1. Організація та проведення емпіричного дослідження  

Аналізуючи різноманітні підходи до вивчення соціальної активності, 

можна сказати, що на сьогодні немає однозначного, чіткого визначення 

даного поняття. Науковці розглядають соціальну активність як соціальну 

якість особистості, як форму людської діяльності, як постійну 

характеристику особистості, яка реалізується у соціальній поведінці та у 

соціальній діяльності, як певну творчу діяльність, тощо. Загалом, ми 

розглядаємо соціальну активність людей похилого віку як характеристику 

способу життєдіяльності особистості, що відображає свідому спрямованість 

її діяльності і поведінки на зміну або підтримку соціального середовища, 

активну участь у діяльності соціальних інститутів відповідно до актуальних 

потреб, інтересів та цілей суспільства. Ми розглядаємо соціальну активність 

людей похилого віку як ознаку їх успішної адаптації до нового статусу після 

виходу на пенсію, а також, як один із шляхів самореалізації людей похилого 

віку.  

Також ми вважаємо, що в окремих випадках необхідно розмежовувати 

поняття «соціальна активність» та «суспільна активність». На нашу думку, 

поняття «соціальна активність» все ж таки характеризує більш загальне 

явище активності індивіда в соціумі, в той час, як поняття «суспільна 

активність» надає цьому явищу більш унікальний характер, підкреслює те, 
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що така активність стосується не просто взаємодії з оточуючими, певними 

групами, інститутами, а має на меті творчий, перетворюючий характер, несе 

за собою актуалізацію та пошук рішень нагальних соціальних проблем 

окремих верств населення. Варто зазначити, що особливе значення має 

змістовна сторона активності людей похилого віку. Адже не всі види 

активності людей похилого віку позитивно впливають на рівень і якість їх 

життя. Займаючись тією чи іншою діяльністю, люди похилого віку хочуть 

відчувати свою значимість, потрібність, що у них є певна роль в суспільстві, 

що вони приносять користь іншим, відчувати, що вони самі керують змінами 

у своєму житті. І саме соціальна активність може вирішувати їх проблеми з 

самооцінкою, самореалізації, адаптацією до нових умов життя. 

Аналіз літературних джерел [132, 151] та реальної соціальної практики 

свідчить про реалізацію таких видів соціальної активності людей похилого 

віку як участь у діяльності місцевої громади, волонтерська діяльність, участь 

у клубах за інтересами, навчання в «університетах третього віку», на різних 

курсах, опанування новими навичками, вміннями, членство в громадських, 

політичних, благодійних організаціях, організація та участь в соціальних 

проектах, тощо. 

Саме участь людей похилого віку у соціальній активності,  «суспільній 

самодіяльності» може багато в чому розв’язати їхні проблеми та частково 

забезпечити умови для активного способу життя, морально-психологічної 

підтримки та уникнення дестабілізуючих чинників життя. Однак, для 

підтримки та розвитку такої активності серед людей похилого віку необхідно 

визначити, що саме впливає на рівень їх суспільної активності, що допомагає 

зберегти її після досягнення пенсійного віку, які чинники на це впливають, 

які умови необхідні для підтримки соціальної активності людей похилого 

віку. На ці, та деякі інші питання ми намагаємось дати відповідь завдяки 

нашому дослідженню. 
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Попередньо нами були виокремлені певні особистісні характеристики, 

які, на нашу думку впливають на рівень суспільної активності людей 

похилого віку. 

До таких характеристик/компонентів ми включаємо самооцінку людей 

похилого віку, структуру їх ціннісних орієнтацій, широту, інтенсивність та 

змістовність їх соціальних зв’язків, рівень соціальної підтримки, мотиваційну 

сферу, ціннісні орієнтації, інтереси та потреби людей похилого віку. Також, 

ми враховуємо попередній життєвий досвід людей похилого віку, 

професійний досвід, стиль життя до виходу на пенсію, фізичні та матеріальні 

можливості людей похилого віку, які досліджувались під час включеного 

спостереження та анкетування. 

Базами дослідження було обрано благодійні та громадські організації, 

що працюють з людьми похилого віку, клуби за інтересами для людей 

похилого віку (м. Київ), територіальні центри та соціальні служби (м. Київ та 

м. Житомир). 

У дослідженні взяли участь 120 осіб похилого віку, віком 57 – 75 років 

(70 жінок, 50 чоловіків). З них 60 осіб – суспільно активні (38 жінок і 22 

чоловіки) та 60 осіб – суспільно неактивні (34 жінки та 26 чоловіків).  

Варто зазначити, що під час візитів до баз дослідження виявлено, що 

значна кількість людей похилого віку, що залучені до суспільної діяльності 

досягла старечого віку (75–90).  

Поділ вибірки на дві підгрупи здійснено на основі включеного 

спостереження, анкетування та напівструктурованого інтерв’ю. Питання 

анкетування та інтерв’ю представлені в додатках. До першої групи ввійшли 

люди похилого віку, які беруть участь у роботі клубів та гуртків за 

інтересами, соціальних проектах, є учасниками благодійних організацій. До 

другої групи належать люди похилого віку, які не задіяні у роботі будь-якої 

організації, майже весь вільний час проводять перед телевізором, є 

пасивними споживачами послуг соціальної служби та/або територіального 

центру. 
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Для визначення рівня готовності до роботи з людьми похилого віку 

проведено напівструктуроване інтерв’ю з 15 фахівцями, що працюють з 

людьми похилого віку, з них 7 осіб – соціальні працівники та 8 осіб – 

співробітники та волонтерами благодійних і громадських організації 

(«Життєлюб», «Турбота про літніх в Україні», «За виживання»), що 

працюють з людьми похилого віку. 

Соціально-психологічні чинники суспільної активності людей 

похилого віку вивчалися за допомогою наступних методів дослідження: 

теоретичних – аналіз, узагальнення, систематизація, інтерпретація 

літератури; емпіричні – анкетування, спостереження, тестування, 

інтерв’ювання, зокрема методики: САН (для діагностики самопочуття, 

активності та настрою), експрес діагностики самооцінки (С. В. Ковальов) 

(для виявлення рівня оцінки своїх можливостей), діагностика спрямованості 

особистості «альтруїзм-егоїзм» (Н. П. Фетіскін, В. В. Козлов, Г. М. 

Мануйлов) (для визначення міри вираженості альтруїстичний та егоїстичних 

тенденцій особистості), шкала соціальної підтримки (багатовимірна шкала 

сприйняття соціальної підтримки – MSPSS) (Д. Зімет; в адаптації В. М. 

Ялтонського, Н. О. Сироти) (для виявлення провідного джерела соціальної 

підтримки досліджуваних); «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч) (для вивчення 

структури ціннісних орієнтацій: термінальних та інструментальних), 

методика визначення життєвих цінностей особистості / Must-тест (П. Н. 

Іванов, Є. Ф. Колобова) (для дослідження життєвих цінностей особистості за 

допомогою вербального проективного тесту) [28, 148], авторська анкета 

визначення інтересів, потреб та рівня активності людей похилого віку; 

математично-статистичні – якісний і кількісний аналіз (кореляційний, 

факторний аналізи, тощо) емпіричних даних.  

Всі зазначені методики підібрані з урахуванням вікових особливостей 

досліджуваних та спрямовані на вивчення поставлених завдань, що 

розкривають мету роботи.  
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У результаті бесіди з людьми похилого віку виявлено, що 80% з них 

займаються суспільною активністю задля того, щоб відчути свою потрібність 

соціуму. Багато з них наголошують на тому, що після виходу на пенсію 

втратили сенс «прокидатися з ранку», відчували розгубленість, не знали як 

тепер організувати своє життя. На жаль, на сьогодні у нашому суспільстві 

для людини, що вийшла на пенсію немає окремої соціальної ролі, соціальні 

очікування знижені. Деякі люди похилого віку час вихіду на заслужений 

відпочинок негативно його сприймають. У цей період життя, важливим є 

пошук нових сенсів та цінностей, якщо такі були втрачені, та побудова нової 

перспективи життя.  

Також у дослідженні ми звернули увагу і на вплив зовнішнього 

середовища, що відіграє значну роль у процесі підтримки та розвитку 

суспільної активності людей похилого віку. Суб’єктами, що здійснюють 

соціально-психологічну підтримку людей похилого віку в Україні є соціальні 

служби та територіальні центри, і відповідно соціальні робітники та 

працівники від їхнього імені. І саме рівень готовності та компетентності 

соціальних працівників та робітників впливає на якість та результат 

соціально-психологічної підтримки людей похилого віку і надання їм 

соціальних послуг.  

Тому нами здійснено дослідження рівня готовності працівників 

соціальних служб, профільних благодійних організацій та волонтерів до 

роботи з людьми похилого віку. Методом дослідження обрано 

напівструктуроване інтерв’ю з соціальними працівниками, працівниками 

соціальних служб, профільних благодійних організацій та волонтерів. 

Питання інтерв’ю направлено на з’ясування мотивів роботи з людьми 

похилого віку, параметрів та критеріїв психологічної готовності до роботи з 

людьми похилого віку, якостей необхідних для роботи з такою категорією та 

наявність цих характеристик у респондентів, рівень професійної підготовки, 

визначення труднощів та позитивних моментів роботи з людьми похилого 

віку.  
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Метод інтерв’ю для визначення психологічної готовності до роботи з 

людьми похилого віку було обрано тому, що за допомогою прямих, 

непрямих і відкритих питань ми мали можливість вступити з соціальними 

працівниками у безпосередню взаємодію, використовувати для отримання 

необхідних даних не тільки інформацію, що безпосередньо знаходиться у 

відповідях на запитання, а й невербальні прояви, що допомагають уточнити 

інформацію, виявити ставлення соціальних працівників, працівників 

соціальних служб, профільних благодійних організацій та волонтерів до 

роботи з людьми похилого віку, до своєї роботи та до своєї клієнтської 

категорії, виявити ставлення соціальних працівників до ситуації взаємодії та 

до самого дослідника. Тестових методик, які б дозволили нам з’ясувати 

рівень психологічної готовності фахівців соціономічної сфери до 

безпосередньої роботи з людьми похилого віку нами не було знайдено. Тому, 

вирішення цього питання може бути перспективним напрямком подальших 

наукових пошуків.  

Напівструктуроване інтерв’ю для спеціалістів соціальної роботи, 

працівників територіальних служб, профільних благодійних організацій та 

волонтерів по роботі з людьми похилого віку спрямоване на виявлення рівня 

їх психологічної готовності до роботи з цією категорією осіб містило розгляд 

таких ключових моментів: визначення мети діяльності організації; основних 

очікуваних результатів роботи; існуючих професійних труднощів і шляхів їх 

подолання; моніторинг соціального становища осіб похилого віку і 

можливих напрямків його зміни; інноваційних та нових методів роботи в 

професійній діяльності фахівців соціальних служб; виокремлення 

професійних характеристих фахівців (якості, знання, вміння, навички), 

необхідних для роботи з людьми похилого віку, можливих труднощів та 

позитивних моментів у роботі з ними, тощо. 

Саме тому було розроблено емпіричну модель соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку (рис. 2.1).  
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Таким чином, було підібрано методичний інструментарій для 

визначення соціально-психологічних чинників суспільної активності людей 

похилого віку та психологічної готовності спеціалістів, що працюють з 

даною категорією, як суб’єкта здійснення соціально-психологічної 

підтримки, що містить набір стандартизованих методик, авторську анкету та 

напівструктуроване інтерв’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саме тому було розроблено емпіричну модель соціально-психологічної  

 

2.2. Результати дослідження чинників соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку 

За методикою САН у людей похилого віку виявлено рівень нижче 

середнього оперативної оцінки самопочуття, активності і настрою (2,5–3).  

За всіма шкалами методики (самопочуття, активності, настрою) 

встановлено, що їх показники є значущо вищими у групі суспільно активних 

осіб, порівняно із суспільно неактивними людьми похилого віку. Показник 

Рис.2. 1. Емпірична модель соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку(ЛПВ) 
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середнього значення шкали настрою суспільно активних людей похилого 

віку знаходиться у діапазоні, що відповідає  нормі (середнє значення – 5,5), 

показники самопочуття та активності – вище норми. Тобто, можна зробити 

висновок, що залучені до суспільної активності люди похилого віку не 

зациклені на питаннях свого здоров’я, або через активну діяльність 

почувають себе краще, і це свідчить про надзвичайно сприятливий стан 

респондентів. Або ж, це може свідчити про компенсаторні механізми, адже 

суспільно активні люди похилого віку іноді можуть приховувати дійсний 

стан речей, щодо самосприйняття себе, задля укорінення думки, стосовно 

того, що вони ще сповнені сил, багато на що спроможні та навіть можуть 

ігнорувати погане самопочуття через страх відійти від звичайних, 

повсякденних справ або втратити можливість займатися іншою суспільно 

значимою діяльністю. В той час, як представники групи людей похилого 

віку, які не задіяні в жодній суспільній активності, можуть бути зациклені на 

своїх фізіологічних почуттях і через погане самопочуття знижувати рівень 

своїх можливостей, що своєю чергою, через нереалізованість свого 

потенціалу знижує їх настрій та рівень активності. 

Таблиця 2.1  

Показники середніх значень за методикою САН у суспільно активних 

та неактивних людей похилого віку (ЛПВ) 

Групи досліджуваних Самопочуття Активність Настрій 

Суспільно активні ЛПВ 51,3 56,5 55,1 

Суспільно неактивні ЛПВ 23,3 22,5 22,2 

Різниця між показниками середніх 

значень 

28 34,0 32,9 

Примітка: результати є значущими на рівні р≤0,05 

Серед суспільно активних людей похилого віку найбільш високе 

значення має показник «активність», що і підтверджує їх включеність у 

соціальну активність. На другому місці за середнім значенням знаходиться 

показник настрою, на третьому – самопочуття. Всі середні показники у групі 
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суспільно активних людей похилого віку мають високу оцінку (51,3 – 56,5) і 

свідчать про позитивний загальний стан досліджуваних. Тому можна 

припустити, що при підвищенні активності підвищується настрій, і як 

наслідок самопочуття. 

Середні показники значень серед неактивних людей похилого віку 

знаходяться на низькому рівні вираженості (22,2 – 23,3). При цьому провідне 

значення має показник самопочуття, на другому місці – активність, на 

третьому – настрій. Таким чином, при зниженому рівні самопочуття 

показники настрою та активності також знижуються. Тому, можна 

припустити, що при підвищенні  рівня активності та настрою самопочуття 

особистості буде поліпшуватися. 

Аналізуючи відмінність середніх показників за трьома шкалами ми 

бачимо, що найбільша різниця наявна за шкалою активність – 34, за шкалою 

настрій різниця також велика – 32,9, а між показниками самопочуття  

дорівнює 28. Цікаво те, що найменша відмінність у показнику самопочуття, 

що може свідчити про те, що люди похилого віку, які не займаються 

суспільною активність знижують свої фізичні можливості, що негативно 

впливає на показники настрою та активності. 

За результатами методики експрес діагностики рівня самооцінки ми 

отримали наступні результати: у більшості (60%) представників суспільно 

активної групи людей похилого віку виявлено високий рівень самооцінки та 

40% респондентів мають середній рівень показника. Більшість представників 

суспільно неактивної групи людей похилого віку (90%) мають знижений 

рівень самооцінки та середній рівень виявлено у 10% досліджуваних.  

Результати методики експрес діагностики самооцінки особистості 

наступні: у представників суспільно активних людей похилого віку 

переважає середній рівень самооцінки (26,35), хоча серед досліджуваних цієї 

групи зустрічались і особи з високою самооцінкою, а серед представників 

людей похилого віку, які не займаються суспільною активністю середній 

показник – 78,2, що свідчить, про низький рівень самооцінки. Тож можна 
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зробити висновок, що адекватна і навіть завищена оцінка позитивно впливає 

на включеність у суспільну активність, а можливо самозалученість людей 

похилого віку до суспільної активності підвищуючи рівень самооцінки цієї 

категорії осіб. Відмінність між показниками рівня самооцінки між двома 

групами велика і сягає значення 51,83 та є статистично значущою.  

Таблиця 2.2  

Показники середніх значень за методикою експрес-діагностики рівня 

самооцінки 

Групи досліджуваних Самооцінка 

Суспільно активні 26,35 

Суспільно неактивні 78,18 

Різниця показників середніх значень 51,83 

Примітка: результати є значущими на рівні р≤0,05 

 

За методикою діагностики спрямованості особистості «альтруїзм-

егоїзм» ми отримали наступні результати (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Показники середніх значень за методикою діагностики спрямованості 

особистості «альтруїзм-егоїзм»  

Групи досліджуваних Середні значення 

Суспільно активні люди похилого віку 12,15 

Суспільно неактивні люди похилого віку 6,3 

Різниця показників середніх значень 5,85 

Примітка: результати є значущими на рівні р≤0,05 

У суспільно активних людей похилого віку виражений альтруїзм 

(12,15), у суспільно неактивних – егоцентризм (6,3). Люди похилого віку, що 

займаються суспільною активність мають на меті змінити, покращити 

ситуацію, яка склалася в їхньому житті, шукають шляхи допомоги ближнім, 

людям, які знаходяться у такій ситуації як і вони самі, в той час, як особи, що 

не включені суспільно-активну діяльність – егоцентровані, зациклені на 
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власних проблемах, переживаннях. Різниця за середніми показниками по цим 

шкалам дорівнює – 5,82 та є значущою (р≤0,05). Середні показники за 

шкалами відрізняються майже вдвічі і свідчать про кардинальну відмінність 

у спрямованості представників двох груп. 

За результати методики ціннісних орієнтацій М. Рокіча для суспільно 

активних людей похилого віку характерною є наступна ієрархія 

термінальних цінностей (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Структура термінальних цінностей  суспільно активних людей похилого віку 

№ 
Цінності термінальні 

Середнє 

значення  

1. Здоров'я (фізичне та психічне) 2,06 

2. Активне діяльне життя (повнота та емоційна насич.  життя) 5,51 

3. Щасливе сімейне життя 6,48 

4. Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, що 

досягаються завдяки життєвому досвіду) 

7,00 

5. Наявність хороших і вірних друзів 7,45 

6. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріал. пробл.) 8,48 

7. Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною) 8,58 

8. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей) 

9,20 

9. Розвиток (робота над собою, фізичне і духовне вдосконал.) 9,53 

10. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 

загальної культури, інтелектуальний розвиток) 

9,93 

11. Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, колег) 10,08 

12. Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в 

природі і в мистецтві) 

10,58 

13. Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) 10,76 

14. Впевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від 10,83 
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внутрішніх протиріч, сумнівів) 

15. Цікава робота 11,53 

16. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших 

людей, всього народу, людства в цілому) 

12,40 

17. Творчість (можливість займатися творчістю) 12,86 

18. Задоволення (приємне, необтяжливе проведення часу, 

відсутність обов'язків, розваги) 

15,66 

 

Люди похилого віку, що ввійшли до суспільно активної групи мають 

таку ієрархію термінальних цінностей (від найбільш вираженої до найменш 

вираженої): фізичне та психічне здоров’я, активне, емоційно насичене життя, 

щасливе сімейне життя, життєва мудрість, що виражається у зрілості 

суджень та здоровому глузді, наявність хороших і вірних друзів, відсутність 

проблем матеріального характеру, духовна та фізична близькість з коханою 

людиною, максимальне використання своїх можливостей, сил і здібностей, 

саморозвиток, що проявляється в роботі над собою у напрямку духовного та 

фізичного вдосконалення, орієнтація на навчання, саморозвиток, пізнання, 

суспільне визнання, краса мистецтва і природи, свобода в діях і судженнях, 

цікава робота, щастя, добробут та розвиток  інших людей, народу, людства в 

цілому, можливість займатися творчою діяльністю та на останньому місці 

серед термінальних цінностей суспільно активних людей похилого віку 

знаходиться цінність задоволення, що виражається у гедоністичних інтересах 

людини. Можливо саме значимість змістовної, корисної, соціально 

орієнтованої діяльності напротивагу легким, неотежливим справам спонукає 

суспільно активних людей похилого віку долучатися до соціально-

орієнтованих груп, ініціатив та бути суб’єктами щодо власного життя та 

соціальних змін взагалому.  

Для суспільно неактивних людей похилого віку за результати методики 

ціннісних орієнтацій М. Рокіча характерною є наступна ієрархія 

термінальних цінностей  (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Структура термінальних цінностей суспільно неактивних людей 

похилого віку 

№ Цінності термінальні Середнє 

значення  

1. Здоров'я (фізичне і психічне) 1,46 

2. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріал.пробл.) 5,58 

3. Щасливе сімейне життя 5,88 

4. Наявність хороших і вірних друзів 5,98 

5. Життєва мудрість (зрілість суджень, життєвий досвід) 6 

6. Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною) 6,11 

7. Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, колег) 7,18 

8. Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і 

в мистецтві) 

7,8 

9. Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) 8,03 

10. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення) 

9,71 

11. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства в цілому) 

10,73 

12. Впевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч, сумнівів) 

10,73 

13. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 

загальної культури, інтелектуальний розвиток) 

12,4 

14. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей) 

12,58 

15. Цікава робота 13,63 

16. Творчість (можливість займатися творчістю) 13,78 

17. Активна діяльне життя (повнота та насиченість життя) 15,73 

18. Задоволення (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов'язків, розваги) 

16,58 
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Таким чином, для людей похилого віку, що не проявляють суспільну 

активність також на першому місці стоїть фізичне та психічне здоров’я. Інші 

термінальні цінності мають наступну структуру за ієрархією: матеріальне 

забезпечення, щасливе сімейне життя, наявність хороших і вірних друзів, 

життєва мудрість, любов, суспільне визнання, краса природи і мистецтва, 

свобода, розвиток, щастя інших осіб, впевненість в собі, пізнання, 

продуктивне життя, цікава робота, творчість, активне діяльне життя та 

задоволення.  

За результати методики ціннісних орієнтацій М. Рокіча для осіб, що 

займаються суспільною діяльністю характерною є наступна ієрархія 

інструментальних цінностей (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Структура інструментальних цінностей  

суспільно активних людей похилого віку 

№ Інструментальні цінності Середнє 

значення  

1. Відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати своє 

слово) 

5,41 

2. Чесність (правдивість, щирість) 5,78 

3. Вихованість (гарні манери, уміння поводитися відповідно до 

норм культури поведінки) 

 

6,88 

4. Старанність (дисциплінованість) 6,93 

5. Життєрадісність (оптимізм, почуття гумору) 7,30 

6. Акуратність (охайність, вміння тримати в порядку речі, 

чіткість у веденні справ) 

7,36 

7. Чуйність (дбайливість) 7,76 

8. Освіченість (широта знань, високий культурний рівень) 8,43 

9. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 8,80 



74 

 

10. Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати 

іншим їхні помилки та омани) 

9,23 

11. Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, 

поважати інші смаки, звичаї, звички) 

10,13 

12. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 10,65 

13. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати 

перед труднощами) 

10,76 

14. Ефективність в справах (працьовитість, продуктивність в 

роботі) 

10,91 

15. Сміливість у відстоюванні своєї думки 11,93 

16. Непримиренність до недоліків у собі та інших 12,31 

17. Раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати 

обдумані, раціональні рішення) 

12,40 

18. Високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання) 15,13 

 

Інструментальні цінності у групі активних людей похилого віку  мають 

наступну структуру за ранговими показниками  (від найбільш значущого): 

відповідальність, що проявляється у вмінні тримати своє слово, почуття 

обов’язку, чесність, вихованість, яка виражається в умінні поводитися 

відповідно до норм і правил встановлених у суспільстві, старанність, 

життєрадісність, акуратність, чуйність, освіченість, самоконтроль, 

терпимість, широта поглядів, незалежність, наполегливість, ефективність у 

справах, сміливість у відстоюванні власної думки, непримиримість до 

недоліків у собі та інших, раціоналізм та високі запити. 

Для осіб похилого віку, що не займаються суспільною діяльністю 

структура інструментальних цінностей за результати методики ціннісних 

орієнтацій М. Рокіча наступна (табл. 2.7).  

Інструментальні цінності людей похилого віку, що не займаються 

суспільною діяльність мають таку структуру: відповідальність, чесність, 

вихованість, старанність, акуратність, чуйність, освіченість, терпимість, 
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тверда воля, самоконтроль, ефективність в справах, раціоналізм, високі 

запити, непримиримість до недоліків у собі та інших, незалежність, 

сміливість у відстоюванні своєї думки, життєрадісність, широта поглядів.  

 

Таблиця 2.7 

Структура інструментальних цінностей суспільно неактивних людей похилого віку 

№ Інструментальні цінності Середнє 

значення  

1. Відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати слово) 5,06 

2. Чесність (правдивість, щирість) 5,73 

3. Вихованість (гарні манери, уміння поводитися відповідно до 

норм культури поведінки) 

6,08 

4. Старанність (дисциплінованість) 6,66 

5. Акуратність (охайність, вміння тримати в порядку речі, чіткість 

у веденні справ) 

6,80 

6. Чуйність (дбайливість) 7,33 

7. Освіченість (широта знань, високий культурний рівень) 8,45 

8. Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим 

їхні помилки та омани) 

8,66 

9. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами) 

8,70 

10. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 9,43 

11. Ефективність в справах (працьовитість, продуктивність в роботі) 9,46 

12. Раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати 

обдумані, раціональні рішення) 

9,71 

13. Високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання) 9,75 

14. Непримиренність до недоліків у собі та інших 10,05 

15. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 10,53 

16. Сміливість у відстоюванні своєї думки 15,55 

17. Життєрадісність (оптимізм, почуття гумору) 16,16 



76 

 

18. Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати 

інші смаки, звичаї, звички) 

17,31 

Під час бесіди з’ясовано, що коментарі щодо важливості певних 

цінностей збігаються, але розбіжність полягає в тому, що у групі активних 

людей похилого віку ці цінності відображаються у їх житті, займають 

провідні позиції та обумовлюють щоденну та загальну активність 

особистості. В той час, як друга група респондентів – неактивних, нагалосила 

на тому, що хоч і згодна зі значимістю майже всіх перерахованих цінностей, 

але не має можливості жити відповідно до них, не відчуває сили їх 

відстоювати чи втілювати у власному житті. 

Варто відмітити і те, що у структурі ціннісних орієнтацій сучасних 

людей похилого віку високе місце займають етичні цінності, такі як чесність, 

вихованість, ввічливість, гарні манери, дотримання норм поведінки. В той 

час як цінність задоволення нівельована і відправлена на останній щабель 

структури ціннісної сфери людей похилого віку.  

Значущі відмінності у двох групах досліджуваних було виявлено за 

такими структурними показниками термінальних цінностей (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8  

Середні значення термінальних цінностей суспільно активних та 

суспільно неактивних людей похилого віку 

№ Термінальні цінності Середнє значення 

Суспільно 

активні 

Суспільно 

неактивні 

1. Активне діяльне життя (повнота та емоційна 

насиченість життя) 

5,51 15,73** 

2. Продуктивне життя (максимально повне 

використання своїх можливостей, сил і здібностей) 

9,20 12,58** 

3. Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, 

колег) 

10,08 7,18** 

4. Матеріально забезпечене життя (відсутність 

матеріальних проблем) 

8,48 5,58** 
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5. Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного 

в природі і в мистецтві) 

10,58 7,80** 

6. Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і 

вчинках) 

10,76 8,03** 

7. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, 

кругозору, загальної культури, інтелектуальний 

розвиток) 

9,93 12,40** 

8. Любов (духовна і фізична близькість з коханою 

людиною) 

8,58 6,11* 

9. Цікава робота 11,53 13,63* 

10. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення 

інших людей, всього народу, людства в цілому) 

12,40 10,73* 

11. Наявність хороших і вірних друзів 7,45 5,98* 

12. Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий 

глузд, що досягаються завдяки життєвому досвіду) 

7,00 6,00* 

13. Творчість (можливість займатися творчістю) 12,86 13,78 

14. Задоволення (приємне, необтяжливе проведення часу, 

відсутність обов'язків, розваги) 

15,66 16,58 

15. Здоров'я (фізичне і психічне) 2,06 1,46 

16. Щасливе сімейне життя 6,48 5,88 

17. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне і 

духовне вдосконалення) 

9,53 9,71 

18. Впевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів) 

10,83 10,73 

 

Примітка: ** –  рівень значущості р≤0,01; * – рівень значущості р≤0,05 

У групі суспільно активних людей похилого віку є вищими термінальні 

цінності активного діяльного життя, продуктивного життя особистості, 

пізнання та значущо нижчі цінності суспільного визнання, матеріального 

забезпечення, краси природи і мистецтва, свободи, щастя інших, наявність 

хороших і вірних друзів, порівняно із суспільно неактивними людьми 

похилого віку.   
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У структурі інструментальних цінностей значущі відмінності у двох 

групах досліджуваних виявлено за такими показниками (табл. 2.9).  

 

Таблиця 2.9  

Середні значення інструментальних цінностей суспільно активних та 

суспільно неактивних людей похилого віку 

№ Інструментальні цінності Середнє значення 

Суспільно 

активні 

Суспільно 

неактивні 

1. Життєрадісність (оптимізм, почуття гумору) 7,30 16,16** 

2. Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, 

поважати інші смаки, звичаї, звички) 

10,13 17,31** 

3. Високі запити (високі вимоги до життя і високі 

домагання) 

15,13 9,75** 

4. Сміливість у відстоюванні своєї думки 11,93 15,55** 

5. Раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, 

приймати обдумані, раціональні рішення) 

12,40 9,71** 

6. Непримиренність до недоліків у собі та інших 12,31 10,05* 

7. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати 

перед труднощами) 

10,76 8,70* 

8. Ефективність в справах (працьовитість, продуктивність 

в роботі) 

10,91 9,46* 

9. Вихованість (гарні манери, уміння поводитися 

відповідно до норм культури поведінки) 

6,88 6,08 

10. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 8,80 9,43 

11. Акуратність (охайність, вміння тримати в порядку речі, 

чіткість у веденні справ) 

7,36 6,80 

12. Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати 

іншим їхні помилки та омани) 

9,23 8,66 

13. Чуйність (дбайливість) 7,76 7,33 

14. Відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати 

своє слово) 

5,41 5,06 

15. Старанність (дисциплінованість) 6,93 6,66 
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16. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 10,65 10,53 

17. Чесність (правдивість, щирість) 5,78 5,73 

18. Освіченість (широта знань, високий культурний рівень) 8,43 8,45 

Примітка: ** –  рівень значущості р≤0,01; * – рівень значущості р≤0,05 

У групі суспільно активних людей похилого віку перевага надається 

таким інструментальним цінностям як життєрадісність, широта поглядів, 

сміливість у відстоюванні своєї думки та менш вираженими є цінності 

високих життєвих запитів, раціоналізму, твердої волі, ефективності у 

справах, порівняно із групою суспільно неактивних людей похилого віку. 

Ми не можемо відмітити кардинальну розбіжність у структурі 

цінностей двох досліджуваних груп. Однак, це можна пояснити тим, що всі 

опитувані росли у один і той же культурно-історичний час, і це мало свій 

відбиток на становлення їх ціннісних орієнтацій. І так як структура ціннісних 

орієнтацій осіб похилого віку характеризується внутрішньою сталістю та 

інтегрованістю, ми не беремо на себе сміливість змінювати всю систему 

цінностей, але ми вважаємо, що доцільно використовувати отримані дані під 

час підготовки програм, проектів задля соціальної адаптації людей похилого 

віку та під час індивідуальної роботи соціальних працівників і робітників з 

такою категорією. 

Для дослідження ціннісних орієнтацій людей похилого віку ми також 

використовували методику визначення життєвих цінностей особистості 

(Must-тест) (П. Н. Іванов, Є. Ф. Колобова). Було отримано наступні 

результати у суспільно активних людей похилого віку.  Перше місце 

посідають цінності у сфері міжособистісних контактів та спілкування, на 

другому – багатство духовної культури, на третьому – здоров’я. Далі цінності 

розташовані наступним чином: матеріальний успіх; безпека; свобода, 

відкритість та демократія у суспільстві; особистісний ріст; служіння людям; 

прив’язаність та любов; автономність; привабливість, безпека і захищеність, 

служіння людям, автономність, екологія, багате духовно-релігійне життя, 

влада і вплив, популярність, почуття задоволення.   
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Серед людей похилого віку, які не беруть участь у суспільній 

активності ієрархія цінностей за середніми показниками наступна: 

міжособистісні контакти та спілкування; здоров'я; матеріальний успіх; 

багатство духовної культури; привабливість; безпека і захищеність; служіння 

людям; особистісне зростання; свобода, відкритість і демократія в 

суспільстві; прихильність і любов; екологія; автономність; популярність; 

влада і вплив; багате духовно-релігійне життя; почуття задоволення.  

Цінності обох груп дуже схожі за своєю ієрархічною структурою. Так 

на перших щаблях знаходяться такі цінності як здоров'я, міжособистісне 

спілкування та багатство духовної культури. Очевидно, що цінність здоров'я 

для людей похилого віку є дуже значущою, через загальну тенденцію до 

зниження рівня здоров'я, зменшення фізичних сил, проблем у когнітивній 

сфері з віком. Цінність міжособистісного спілкування та контактів також є 

значущою для людей похилого віку, адже з досягненням пенсійного віку та 

припинення трудової активності, коло їх контактів значно звужується, 

частина контактів зникають і люди похилого віку ніби потрапляють у 

соціальну ізоляцію. Складається така ситуація, що діти вже дорослі, 

чоловіка/дружини може чи не бути в живих чи розлучені, професійні 

контакти втрачені, друзі були з кола колег, чи в силу фізичної слабкості 

немає змоги часто до них навідуватися, тому в них виникає потреба у пошуку 

нових контактів для спілкування, нових людей з кола однодумців. І саме, 

займаючись соціальною активністю і в тому числі суспільною, люди 

похилого віку можуть задовольнити цю потребу. 

Також варто відзначити, що і в першій і в другій групі на останньому 

місці серед цінностей знаходиться цінність почуття задоволення. Це можна 

пояснити тим, що для людей похилого віку, отримання задоволення від 

відчуття фізичного комфорту та задоволення гедоністичних потреб не є 

актуальним та значущим. Це можна пояснити тим, що вони вже не 

сподіваються на отримання задоволення від цієї сфери життя. 
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Порівнюючи середні значення шкал за цією методикою встановлено, 

що найбільш значущими є відмінності між групами суспільно активних та 

неактивних людей похилого віку за шкалою здоров’я (р≤0,01). Для людей 

похилого віку, що не займаються суспільною активність цінність здоров’я 

більш виражена і вони більш зациклені на своєму фізичному стані та 

самопочутті. А для людей похилого віку, що займаються суспільною 

активність гарне самопочуття дає змогу займатися суспільною активності і 

той же час така активність покращує їх самопочуття, дає змогу відволікатися 

від проблем зі здоров’ям.  

Наступною значущою відмінністю є цінність багатства духовної 

культури (р≤0,01). Це можна пояснити тим, що люди похилого віку, що 

займаються суспільною активність мають вищий рівень духовної культури і 

для них важливо, щоб рівень духовної культури їх оточення також був 

високим. Їх участь у суспільній активності може свідчити, що первинні 

потреби задоволені, тому є необхідність задоволення потреб вищого рівня, 

таких як потреба у самореалізації та розвитку особистості. 

Значущо відмінною у двох досліджуваних групах є цінність 

матеріального успіху (р≤0,01). Люди похилого віку, що займаються 

суспільною активність менше значення надають матеріальному 

благополуччю, в той час як, люди, які не задіяні у суспільній активності 

вважають його більш важливим.  

Далі за значущістю відмінностей середніх показників йде цінність 

привабливості - 0,55. Цю відмінність можна пояснити тим, що неактивні 

люди похилого віку завищують цінність своєї зовнішньої привабливості для 

інших, в той час як суспільно активні люди похилого віку, менше звертають 

на це увагу і більше цінують привабливість внутрішнього світу, що 

підтверджує високе місце багатства духовної культури у структурі цінностей. 

Значуща відмінність виявлена за цінністю безпеки та захищеності 

(р≤0,05). Так як для соціально неактивних людей похилого віку значущою є 

потреба у матеріальному успіху, то і цінність безпеки та захищеності є 
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актуальною, адже задоволення матеріальних потреб дає їм відчуття безпеки і 

захищеності. В той час як суспільно активні люди похилого віку не 

зациклюючись на матеріальних проблемах не відчувають такої сильної 

тривоги щодо своєї безпеки та захищеності.  

Значущою є відмінність між показниками «цінність прив’язаності» та 

«цінність любові» у двох досліджуваних групах (р≤0,05). Так ця цінність є 

більш значущою для людей похилого віку, які займаються суспільною 

активністю, ніж для людей, що не беруть у ній участь. Ми можемо 

припустити, що саме через підвищену потребу в любові, прив’язаності та 

бажання її задовольнити, люди похилого віку здійснюють суспільно значиму 

активність. В той час як пасивні люди похилого віку можливо не 

розглядають суспільну активність як джерело задоволення потреби у любові. 

Також досить значуща відмінність прослідковується за шкалами 

служіння іншим та відомість (популярність) – р≤0,05. Вищий середній 

показник за двома шкалами у людей похилого віку, що не займаються 

соціальною активністю. Це можна пояснити тим, що значимість 

популярності для даної категорії осіб породжує бажання служити інших і 

підвищувати свою популярність серед певних груп населення, а також 

привабливість в очах інших, адже цінність привабливості у суспільно 

неактивних людей похилого віку також має високий показник. 

Особливість інтерпретації цієї методики полягає у тому, що на відмінну 

від методики визначення ціннісних орієнтацій М. Рокіча, вона є 

проективною, тому просте ранжування отриманих результатів є не зовсім 

доцільним. Особливу увагу, на нашу думку, необхідно звернути на те,  який 

зміст надають досліджувані тій чи іншій цінності. Якщо говорити про 

цінність міжособистісних контактів та спілкування, то тут особливе місце 

займає якісна та етична сторона спілкування. Адже, у багатьох 

досліджуваних зустрічаються такі вирази як: «Жахливо якщо немає з ким 

поговорити», «Жахливо, якщо немає з ким поділитися своїми 

переживаннями», «Жахливо, якщо ніхто тебе не розуміє», «Жахливо, якщо 
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всі мої подруги підуть з життя», «Я не можу терпіти коли зі мною 

розмовляють грубо», «Жахливо, коли тебе обманюють», «Жахливо, коли 

тебе зраджують», «Жахливо, коли люди лицемірять», «Жахливо, коли ти 

самотній», «Жахливо, якщо ти нікому не потрібен».  

Серед відповідей, які були віднесені нами до багатства духовної 

культури, прослідковуються повтори наступних відповідей: «Я неодмінно 

повинна тримати у чистоті свої думки», «Я повинен бути сильним духом»,  

«Я неодмінно повинна відвідувати театри, музеї», «Жахливо, якщо люди не 

будуть читати книжки», «Жахливо, якщо світ потоне в невігластві», 

«Жахливо, коли молодь духовно не розвивається». Ціннісні орієнтації у сфері 

здоров’я характеризуються такими твердження: «Жахливо, коли хворієш ти 

чи твої близькі», «Я неодмінно повинен бути здоровим», «Я неодмінно 

повинен робити зарядку, фізичні вправи», «Я неодмінно повинен вести 

здоровий спосіб життя», «Я неодмінно повинна піклуватися про своє 

здоров’я», «Я не можу терпіти, коли хворію». 

Відповіді щодо матеріального успіху зазвичай пов’язані з цінністю 

здоров’я та безпеки. Наприклад, «Жахливо, якщо немає грошей на ліки», 

«Жахливо, якщо необхідно робити операцію, а немає матеріальної змоги», 

«Жахливо, якщо пограбують», «Жахливо, якщо війна зруйнує твій дім». 

Зважаючи на сьогоднішню політичну ситуацію в Україні актуальною 

цінністю для людей похилого віку є «безпека» та «свобода, відкритість та 

демократія в суспільстві». У відповідях часто зустрічаються такі твердження: 

«Жахливо, коли є війна», «Жахливо, коли гинуть діти на війні», «Жахливо, 

коли країна занурена у війни»,  «Жахливо, якщо війна в Україні буде 

продовжуватися і надалі», «Жахливо, якщо країною керують корупціонери, 

злочинці», «Я не можу терпіти лицемірства політиків», «Я не може терпіти 

коли влада не думає про людей», «Я не можу терпіти сварок та бійок у Раді», 

«Я не можу терпіти сьогоднішнє свавілля, беззаконня в країні». 

Значущість цінності особистісного росту підтверджує наявність  

повторів наступних тверджень: «Я неодмінно повинен 
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самовдосконалюватися», «Я повинен кожного дня дізнаватися щось нове», 

«Я неодмінно повинен мандрувати та вивчати нові місця», «Я неодмінно 

повинен навчитися працювати на комп’ютері», «Я неодмінно повинен 

вивчити нову іноземну мову», «Жахливо, якщо люди деградують».  

Також серед відповідей досліджуваних неодноразово зустрічаються 

такі твердження, як: «Я неодмінно повинен допомагати близьким», «Я 

неодмінно повинна допомагати нужденним, слабким», «Я неодмінно повинна 

робити добро іншим». 

Цікавим також є те, що у деяких з досліджуваних людей похилого віку 

зустрічалися відповіді, які ми вважаємо доцільно об’єднати в окрему групу 

цінностей – «екологія». Наявність та актуальність даної цінності 

підтверджують наступні твердження досліджуваних «Жахливо, коли не 

піклуються про природу», «Я не можу терпіти, коли смітять на вулиці», 

«Жахливо, коли забруднюють навколишнє середовище» [109]. 

Відповіді у другій групі досліджуваних – суспільно неактивних осіб 

похилого віку, розподілилися наступним чином: на першому місті 

розташована цінність здоров’я, що підтверджують твердження у відповідях 

наступного змісту: «Я неодмінно повинен слідкувати за своїм здоровям», «Я 

неодмінно повинен відвідувати лікаря та виконувати його вказівки», «Я 

неодмінно повинен підтримувати себе у гарній фізичній формі», «Жахливо, 

що моє самопочуття погіршується», «Жахливо коли болить голова/нога, тиск, 

тощо». На другому місці цінність матеріального благополуччя. Тут у 

відповідях зустрічаються такі твердження: «Жахливо, якщо не вистачає 

пенсії до кінця місяця», «Жахливо, коли підіймаються ціни на ліки», 

«Жахливо, що на сплату комунальних послуг йде вся пенсія», «Я не можу 

терпіти, коли підіймають тарифи на комунальні платежі, не зважаючи та 

розмір пенсії».  

На третьому місці розташувалися цінності безпеки. Їм відповідають 

наступні твердження: «Жахливо, коли тебе пограбують», «Жахливо, якщо 

війна відбувається у твоєму місці», «Жахливо, якщо через війну необхідно 
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буди тікати, але невідомо куди», «Жахливо, якщо діти фізично знущаються 

над своїми батьками». Далі цінності розташовані наступним чином: 

привабливість («Я не можу терпіти неохайних людей», «Я повинен 

слідкувати за свою зовнішністю», «Я не можу терпіти, якщо від людини не 

приємно пахне», «Я неодмінно повинна робити зачіску»), міжособистісні 

контакти та спілкування («Жахливо, коли не має з ким поговорити», «Я 

неодмінно повинна підтримувати контакти з родичами та подругами», 

«Жахливо, якщо дітям та онукам не цікаво з тобою говорити і проводити 

час», «Я не можу терпіти коли мене обговорюють позаочі», «Я не можу 

терпіти коли люди брешуть»), любов та прив’язаність («Жаливо, коли 

помирають твої батьки, дружина, чоловік», «Жахливо, коли тебе ніхто не 

любить», «Жахливо пережити своїх дітей»), служіння людям («Жахливо, 

коли немає кому тобі допомогти», «Я неодмінно повинен допомагати своїм 

дітям та онукам», «Жахливо, коли доброта та допомога ближнім у 

суспільстві не цінується»), автономність (тут особливу увагу слід звернути на 

те, що майже всі відповіді пов’язані також з цінністю здоров’я та 

зовнішнього вигляду –  «Жахливо, якщо сам не можеш виконувати гігієнічні 

процедури», «Жахливо, якщо самостійно не можеш прибрати, попрати», «Я 

неодмінно повинна самостійно доглядати за собою», «Жахливо, коли сам не 

можеш піднятися з ліжка, читати газети та книжки», «Жахливо, коли через 

погану пам'ять чи зір не можеш самостійно виконувати буденні речі»), 

свобода, відкритість та демократія у суспільстві («Я не можу терпіти 

бездіяльність, корумпованість політиків», «Жахливо коли, країну привели до 

занепаду», «Я не можу терпіти, коли про пенсіонерів згадують тільки перед 

виборами», тощо). Речення, які б стосувалися цінностей влади не були 

представлені. Це можна пояснити складною політико-економічною 

ситуацією в суспільстві, наявністю значної кількості проблем у цій сфері та 

бездіяльністю владних структур у їх вирішенні, тощо.  

За шкалаю соціальної підтримки (багатовимірна шкала соціальної 

підтримки – MSPSS), яка відображає суб’єктивне сприйняття особою 
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зовнішньої підтримки,  отримано результати середніх значень за шкалами 

«підтримка з боку значущих інших», «підтримка з боку сім’ї»,  «підтримка з 

боку друзів», «загальний рівень підтримки» та представлені у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Показники середніх значень за шкалою соціальної підтримки   

Групи 

досліджуваних 

Суб’єкти підтримки Загальний рівень 

підтримки Значущі 

інші 

Сім’я Друзі 

Активні люди 

похилого віку 3,40 3,23 2,77 9,40 

Неактивні люди 

похилого віку 0,88 0,85 0,80 2,53 

Рівень значущості р≤0,01 р≤0,01 р≤0,05 6,87 

 

Загальний рівень соціальної підтримки суспільно активних людей 

похилого віку – 9,40. Цей показник є досить високими, адже максимальне 

значення за методикою – 12. В той час, як рівень соціальної підтримки людей 

похилого віку, що не включені до суспільної активності є низьким – 2,53 із 12 

можливих. Ці результати можуть свідчити про те, що отримуючи достатньо 

підтримки від, наприклад, значимих інших та сім’ї, люди похилого віку 

відчувають свою готовність до суспільної активності, як способу підтримки 

інших. 

Найбільший рівень підтримки у людей похилого віку, що займаються 

суспільною діяльністю виявлений за шкалою підтримки з боку значимих 

інших (3,40), наступною за вираженістю є підтримка з боку сім’ї, і 

найнижчий показних отримала підтримка з боку друзів. Це можна пояснити 

тим, що комунікація особистості зі значущими особами завжди є важливою 

та пріоритетною, а підтримка цих людей тим паче. Це також підтверджують 

результати методики отримані і в другій групі досліджуваних – тут також  
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найбільший показник за шкалою підтримки від значимих інших (0,88). На 

другому місці в обох групах розташовані значення за показником підтримки 

зі сторони сім’ї. Середній показник підтримки зі сторони сім’ї – 3,23 у групі 

суспільно-активних людей похилого віку, у групі суспільно неактивних 

людей похилого віку середній показник за шкалою підтримки сім’ї – 0,85. І 

на третьому місці в обох групах розташовані середні значення за шкалою 

підтримки зі сторони друзів, у першій групі середній показник – 2,77, у 

другій – 0,80. Таку тенденцію можна пояснити тим, що коло соціальних 

зв’язків з віком звужується, розриваються професійні, трудові контакти, 

частина друзів передчасно закінчує свій життєвий шлях. Навіть тим людям 

похилого віку, що починають займатися новою діяльність, будують нові 

взаємини, важко перевести їх у площину дружніх, найчастіше вони так і 

залишаються на рівні товариських стосунків, спілкування стає поверхневе, 

або зводиться лише до обговорення спільної діяльності. 

Аналізуючи показники середніх значень за всіма шкалами можна 

сказати, що рівень загальної соціальної підтримки відрізняються у двох 

групах майже на половину – 6,87. Значущі відмінності виявлено за всіма 

суб’єктами підтримки – значущих близьких, сім’ї, друзів. Тому, можна 

зробити припущення, що отримуючи достатній обсяг підтримки від значимих 

близьких, люди похилого віку включаються у суспільно значущу активність, 

підтримка зі сторони сім’ї та друзів також має позитивний вплив на 

включеність у суспільну активність. 

Було проведено кореляційний аналіз факторів, що впливають на 

підвищення та/або зниження активності людей похилого віку.  

У результаті кореляційного аналізу виявлено значущі зв’язки між 

такими змінними у групі суспільно активних людей похилого віку.  

Активність прямо корелює з самопочуттям (0,657; р≤0,01), настроєм 

(0,519; р≤0,01), цінністю матеріального забезпечення (0,287; р≤0,05) та 

обернено з раціоналізмом (-0,371; р≤0,01), життєвою мудрістю (-0,279; 

р≤0,05), самоконтролем, самодисципліною (-0,309; р≤0,05). 
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На нашу думку, такі зв’язки пояснюються тим, що люди похилого віку 

схильні вести активний спосіб життя завдяки оптимальному стану фізичного 

та психічного здоров’я, а також розуміють, що вони мають певні матеріальні 

засади для такої активності (діяльності). У свою чергу особи, які звикли 

контролювати себе, будувати певні рамки, не схильні до прояву активності. 

Самопочуття прямо корелює з настроєм (0,570; р≤0,01). Це є цілком 

логічним, адже, саме настрій формує емоційну складову самопочуття 

людини.  

Настрій обернено корелює з життєвою мудрістю (-0,314; р≤0,05), 

вихованістю (-0,280; р≤0,05), незалежністю (-0,297; р≤0,05). Враховуючи 

вище зазначене, можна сказати, що модель суспільства у людей похилого 

віку, яка існує зараз не відповідає тому образу, що сформований протягом 

всього їхнього життя, тому й негативно відображається на їх настрої. 

Відчуття підтримки зі сторони друзів прямо корелює з відчуттям 

підтримки від сім’ї (0,296; р≤0,05), значимих інших (0,259; р≤0,05) і 

відповідно загальним рівнем підтримки (0,693; р≤0,01), з цінністю багатства 

духовної культури (0,303; р≤0,05), цінністю міжособистісних контактів та 

спілкування (0,287; р≤0,05). Завдяки побудові якісних міжособистісних 

контактів та духовності, люди похилого віку відчувають підтримку зі 

сторони усіх трьох категорій представлених у нашому дисертаційному 

дослідженні (друзі, родина, інші значимі особи).   

Цінність активного діяльнісного життя прямо корелює з наступними 

цінностями: цікава робота (0,368; р≤0,01), старанність (0,387; р≤0,01), 

свобода (0,306; р≤0,05), впевненість в собі (0,380; р≤0,01), задоволення 

(0,410; р≤0,01), незалежність (0,315; р≤0,05) та самоконтроль (0,327; р≤0,05). 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що під час активної діяльності 

люди похилого віку відчувають незалежність, свободу, задоволення, 

впевненість у собі. Для багатьох з них, така активність є невід’ємною 

складовою їхнього життя. Люди похилого віку розуміють, що вони потрібні 
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суспільству, є його ланкою й тому намагаються як найдовше продовжити 

активну діяльність.  

Цінність життєвої мудрості прямо корелює з цінністю здоров’я (0,270; 

р≤0,05), свободи (0,420; р≤0,01) та толерантністю (0,255; р≤0,05), цінністю 

щасливого сімейного життя (0,422; р≤0,01) та обернено корелює з 

матеріальним забезпеченням (-0,458; р≤0,01). Тому, можемо стверджувати, 

що суспільно активні люди похилого віку завдяки життєвій мудрості схильні 

розуміти важливість здоров’я, свободи, толерантності, роблять основний 

акцент на цінностях сімейного життя, проте нівелюють матеріальні блага. 

Цінність здоров’я (фізичного і духовного) прямо корелює з цінністю 

свободи (0,269; р≤0,05), незалежністю (0,264; р≤0,05), турботливістю (0,306; 

р≤0,05), широтою поглядів (0,324; р≤0,05), чесністю (0,343; р≤0,01) та 

популярністю (0,281; р≤0,05), має обернені кореляційні зв’язки з цінностями 

щасливого сімейного життя (-0,400; р≤0,01) та щастям інших (-0,331; р≤0,01).  

Ці зв’язки можна пояснити тим, що турбуючись про своє здоров’я, людина 

похилого віку забезпечує собі свободу, незалежність, може брати участь у 

діяльності, що розширює її погляди, а також може вільно проявляти турботу 

та чесність у стосунках. В той же час цікавим є те, що підвищуючи цінність 

свого здоров’я, людина похилого віку знижує цінність щасливого сімейного 

життя та щастя інших. Тим самим ставлячи свої потреби вище потреб інших 

значущих осіб.  

Цінність цікавої роботи прямо корелює зі старанністю (0,361; р≤0,01),  

освіченістю (0,376; р≤0,01) та має обернені кореляційні зв’язки з цінністю 

наявності хороших і вірних друзів (0,518; р≤0,01) та цінністю задоволення        

(-0,318; р≤0,05). Це можна пояснити тим, що на думку людей похилого віку 

саме їх освіченість та старанність впливає на рівень цікавості роботи, в той 

час як цінності дружніх стосунків та задоволення не відносяться ними до 

професійної сфери. 

Цінність кохання має прямі кореляційні зв’язки з цінністю щасливого 

сімейного життя  (0,271; р≤0,05), обернено корелює з пізнанням (-0,379; 
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р≤0,01) та цінністю продуктивного життя (-0,418; р≤0,01). Ці зв’язки можна 

пояснити тим, що для людей похилого віку щастя у сімейному житті 

пов’язане із  наявністю кохання у стосунках, але воно не забезпечує 

продуктивності у житті та пізнання світу.  

Цінність матеріального забезпечення (відсутність матеріальних 

проблем) прямо корелює з наступними цінностями: задоволенням (0,387; 

р≤0,01) і високими запитами (0,423; р≤0,01) та обернені кореляційні зв’язки 

було виявлено з цінностями пізнання (-0,281; р≤0,05), розвитку (-0,275; 

р≤0,05), щастя інших (-0,288; р≤0,05), творчістю (-0,307; р≤0,05), чуйністю     

(-0,300; р≤0,05), толерантністю (-0,589; р≤0,01) та широтою поглядів (-0,502; 

р≤0,01). Цінність високих запитів прямо корелює з непримиримість до своїх 

та інших недоліків (0,260; р≤0,05), а також має обернені кореляційні зв’язки з 

наступними цінностями: чуйність, турботливість (-0,372; р≤0,01) та 

толерантність (-0,263; р≤0,05). Це пояснюється тим, що чим більший рівень 

матеріального забезпечення людини похилого віку, тим більше вона 

замислююся над задоволеннями, які може отримати завдяки ньому та 

підвищити свої запити. Вона не просто виживає у старості та задовольняє 

первинні потреби, а може подбати і про задоволення потреб більш високого 

рівня або про задоволення нижчих потреб, але у більш різноманітний спосіб. 

В той же час зацикленість на матеріальних задоволеннях та високі запити 

людей похилого віку можуть нівелювати цінність пізнання, розвитку, 

творчості та широти поглядів, знижувати цінність щастя інших, чуйності та 

толерантності, викликати непримиримість до своїх та чужих недоліків. 

Також цінність матеріального успіху має прямі кореляційні зв’язки з 

цінністю здоров’я (0,340; р≤0,01), що можна пояснити через можливість 

отримувати якісні медичні послуги та піклуватися про своє здоров’я різними 

шляхами у силу своєї матеріальної забезпеченості. 

Цінність наявності хороших та вірних друзів прямо корелює з цінністю 

щастя інших (0,281; р≤0,05), турботливістю (0,270; р≤0,05) та чесністю 

(0,296; р≤0,05), обернено корелює з цінністю самоконтролю, самодисципліни 
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(-0,265; р≤0,05), що пояснюється тим, що для людей похилого віку дружба 

має чуттєвий характер та заснована на цінностях турботи, чесності, 

забезпеченням щастя іншим і побудові таких стосунків може заважати саме 

раціональна сторона особистості, що проявляється у самоконтролі та 

самодисципліні. 

Цінність суспільного визнання прямо корелює з цінністю 

продуктивного життя (0,303; р≤0,05), в той час як обернені кореляційні 

зв’язки виявлено з цінностями розвитку (-0,261; р≤0,05), свободи (-0,283; 

р≤0,05), впевненості у собі (-0,299; р≤0,05). Такі зв’язки наявні в силу того, 

що на думку людей похилого віку продуктивність життя, життєві результати, 

успіхи та досягнення мають безпосередній вплив на рівень суспільного 

визнання, на відміну від рівня розвитку, свободи та впевненості людини. 

Можна припустити, що визначальними для них є об’єктивні чинники успіху, 

а не їх суб’єктивне відчуття. Нашу думку підтверджують і наступні 

кореляційні зв’язки: цінність продуктивного життя прямо корелює з цінністю 

розвитку (0,457; р≤0,01), ефективності у справах (0,369; р≤0,01). Тобто ми 

знову можемо говорити про об’єктивні чинники «успішного» життя, такі як 

розвиток та ефективність у справах. В той час як цінність розвитку прямо 

корелює з цінностями самоконтролю (0,260; р≤0,05).  

Цінність свободи має прямий кореляційний зв’язок з цінністю 

впевненості у собі  (,501; р≤0,01), незалежності (0,530; р≤0,01) та обернені 

кореляційні зв’язки виявлено з цінностями  щасливого подружнього життя       

(-0,298; р≤0,05), щастя інших (-0,271; р≤0,05) та відповідальності (-0,472; 

р≤0,01). Це можна пояснити тим, що відчуваючи себе впевнено та незалежно 

люди похилого віку відчувають і свою свободу, в той час як подружнє життя, 

необхідність робити інших щасливими, відчуття відповідальності обмежують 

її.  

У результаті кореляційного аналізу встановлено, що цінність творчості 

має прямий зв’язок з цінностями широти поглядів (0,405; р≤0,01). Тобто, чим 

ширші погляди людини, тим для неї є ціннішими творчі прояви себе. В той 
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же час, чим менше люди похилого віку цінує чуйність та широту поглядів, 

тим більш характерною для них є непримиримість до своїх та чужих 

недоліків. Адже цінність непримиримості до своїх недоліків і недоліків 

інших має обернені кореляційні зв’язки з чуйністю (-0,355; р≤0,01) та 

широтою поглядів (-0,294; р≤0,05). 

Цінність відповідальності має прямий кореляційний зв'язок з цінністю 

широти поглядів (0,313; р≤0,05) та цінністю служіння людям  (0,279; р≤0,05). 

Це можна пояснити тим, що для суспільно активних людей похилого віку 

характерне відчуття відповідальності як за своє життя так і за життя інших, 

що і породжує у них потребу служіння іншим та розширювати свій кругозір. 

Цінність сміливості у відстоюванні власної думки прямо корелює з 

цінністю твердої волі (0,446; р≤0,01), цінністю самоконтролю (0,439; 

р≤0,01)),   чесності (0,405; р≤0,01), самооцінкою (0,297; р≤0,05) та обернено – 

з цінностями широти поглядів (-0,347; р≤0,01), багатства духовної культури     

(-0,419; р≤0,01). Кореляційні зв’язки, на нашу думку, свідчать про те, що 

маючи тверду волю та високий рівень самооцінки активні люди похилого 

віку можуть сміливо відстоювати свою думку, але ця думка не завжди є 

раціональною та демонструє широту поглядів людини і багатство її духовної 

культури. Варто також звернути увагу, що цінність чуйності прямо корелює з 

цінністю сміливості у відстоюванні власної думки (0,389; р≤0,01) і може 

пояснюватись тим, що суспільно активні люди похилого віку можуть сміливо 

виражати та відстоювати не тільки власні думку, а й представників інших 

груп, права або можливості яких притискають. В той час як цінність чесності 

має обернені кореляційні зв’язки з цінностями служіння людям та безпеки     

(-0,324; р≤0,05) і захищеності (-0,293; р≤0,05) та може навести на думку, що 

суспільно активні люди похилого віку заради відчуття захищеності, безпеки 

та служіння людям можуть поступитися цінністю чесності. 

Цінність толерантності прямо корелює з цінностями широти поглядів 

(0,559; р≤0,01). Це можна пояснити тим, що маючи широкі та різнобічні 

погляди на життя люди похилого віку стають більш толерантними.  



93 

 

Цінність свободи, відкритості та демократії у суспільстві має прямі 

кореляційні зв’язки з такими цінностями як влада та вплив (0,597; р≤0,01), 

популярність (0,568; р≤0,01), особистісне зростання (0,272; р≤0,05) та багате 

духовно-релігійне життя (0,346; р≤0,01). Цінність популярності, своєю 

чергою, прямо корелює з цінністю автономності (0,255; р≤0,05), 

особистісного  зростання  (0,346; р≤0,01) та багатого духовно-релігійного 

життя (0,258; р≤0,05), а також, обернено корелює з цінністю міжособистісних 

контактів та спілкування (-0,298; р≤0,05). 

Цінність безпеки та захищеності прямо корелює з цінністю 

особистісного зростання (-0,282; р≤0,05). Тобто, відчуваючи себе у безпеці 

люди похилого віку звертають увагу на питання свого розвитку, адже, 

відчуття безпеки відноситься до первинних потреб людини і їх задоволеність 

спонукає людину переходити до задоволення потреб вищого рангу, якою і є 

потреба у розвитку, самовдосконаленні, самореалізації. 

Цінність багатства духовної культури прямо корелює з 

міжособистісними контактами та спілкуванням (0,269; р≤0,05). Це 

пояснюється тим, що під час спілкування відбувається обмін інформацією, 

досвідом, думками, новими знаннями і як наслідок підвищується загальний 

рівень культури людини. 

Цінність особистісного зростання прямо корелює з цінністю здоров’я 

(0,316; р≤0,05), а цінність здоров’я у свою чергу корелює з цінністю 

прив’язаності та кохання. Такі кореляції свідчать про те, що люди похилого 

віку маючи потребу у особистісному розвитку та розуміють, що для цього 

потрібні можливості, як фізичні так і духовні і звертають свою увагу на 

власне здоров’я, методи збереження своїх сил і можливо за рахунок кохання 

отримують натхнення для цієї діяльності. 

Цінність прив’язаності та кохання має прямий кореляційний зв’язок з 

цінністю привабливості (0,262; р≤0,05). Це може бути свідченням того, що 

зовнішня привабливість партнера є важливою для побудови стосунків і в 

старості.  
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У групі результатів суспільно неактивних людей похилого віку було 

виявлено наступні кореляційні зв’язки.  

Показник «активність» має прямі кореляційні зв’язки з показниками 

«самопочуття» (0,394; р≤0,01), «настрій» (0,291; р≤0,05) та з показником 

«підтримка значущих інших» (0,322; р≤0,05).  Ці кореляційні зв’язки можна 

пояснити тим, що суспільно неактивні люди похилого віку проявляють свою 

активність тільки за наявності відповідного рівень їх самопочуття, настрою 

та підтримки значущих інших.  

Цікавим є те, що показник «вік» прямо корелює з показником 

«підтримка сім’ї» (0,371; р≤0,01). На нашу думку, це пов’язано з тим, що 

суспільно неактивні люди похилого віку в силу обмеженості контактів 

починають більш хворобливо відчувати свій вік через віддалення дітей, 

складнощі у стосунках з онуками і саме від якісного спілкування з сім’єю 

залежить їх сприйняття себе як потрібних і значущих, незалежно від віку. 

Також, це можна пояснити і тим, що саме через відсутність підтримки сім’ї у 

адаптації до вікових змін люди похилого віку більш травматично 

сприймають факт свого старіння. 

Показник «загального рівня підтримки» має прямі кореляції з такими 

шкалами як: «активність» (0,296; р≤0,05), «підтримка значущих інших» 

(0,747; р≤0,01), «підтримка сім’ї» (0,479; р≤0,01) та «підтримка друзів» 

(0,538; р≤0,01). Ці результати, на нашу думку, пояснюються тим, що 

підтримка зі сторони значущих інших, сім’ї, друзів та включеність у активну 

діяльність є визначальними у суб’єктивному сприйнятті рівня підтримки 

людини похилого віку та формують її загальне відчуття. 

Показник «життєва мудрість» прямо корелює з показником «здоров’я» 

(0,259; р≤0,05). Це є показником того, що пасивні люди похилого віку є 

більш схильними до розмірковування, занурення у власні думки, аналізу 

ситуації, в тому числі і щодо власного здоров’я, а ніж до активних дій. 

Показник «любов» прямо корелює з показником «загального рівня 

підтримки» (0,265; р≤0,05), однак має зворотню кореляцію з показником 
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«настрій» (-0,287; р≤0,05). Відчуття любові у суспільно неактивних людей 

похилого віку пов’язано з відчуттям підтримки, можна сказати, що саме воно 

і є його проявом і, можливо, шукаючи підтримки, люди похилого віку 

шукають і доказ того, що вони заслуговують на кохання. У разу відсутності 

відчуття того, що тебе люблять та підтримують знижується і їхній настрій. 

Показник «матеріально забезпечене життя» прямо корелює з 

показниками «підтримка друзів» (0,315; р≤0,05), «загальний рівень 

підтримки» (0,417; р≤0,01), але, обернено корелює з показником «життєва 

мудрість» (-0,432; р≤0,01). Такі кореляційні зв’язки можна пояснити тим, що 

люди похилого віку, що не є суспільно активними пов’язують рівень 

підтримки з боку оточуючих з рівнем свого матеріального забезпечення і 

вважають, що чим він вищий, тим більше вони можуть розраховувати на 

підтримку. А от рівень життєвої мудрості негативно пов'язаний з 

матеріальним забезпеченням, що може свідчити, що на думку суспільно 

неактивних людей похилого віку життєва мудрість є більш цінною за 

матеріальні блага. Таким же чином можна пояснити і те, що показник 

«суспільне визнання» обернено корелює з показником «життєва мудрість»     

(-0,462; р≤0,01), тобто наявність життєвої мудрості також є ціннішою за 

суспільне визнання, в тому числі її наявність не завжди породжує суспільне 

визнання. 

Цікавим є те, що показник «наявність гарних і вірних друзів» має 

обернений кореляційний зв'язок з показником «активне діяльнісне життя»      

(-0,432; р≤0,01), але поясненням цього може бути той факт, що маючи друзів 

суспільно неактивні люди похилого віку вже не відчувають гострої потреби у 

пошуку нових через участь у будь-яких видах активності. 

Показник «задоволення» має обернені кореляції з показниками 

«активне діяльнісне життя» (-0,272; р≤0,05) та «цікава робота» (-0,368; 

р≤0,01). Ми пояснюємо це тим, що люди похилого віку, не асоціюють 

активне життя та роботу із сферою отримання задоволення. Задоволення для 

них лежать у сфері задоволення високих запитів, про що свідчить прямий 
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кореляційний зв’язок показника «високі запити» з показником «задоволення» 

(0,405; р≤0,01). Але цікавим є те, що показник «високі запити» обернено 

корелює з показником «життєрадісність»  (-0,296; р≤0,05). Тобто, 

задоволення високих запитів суспільно неактивних людей похилого віку не є 

умовою їх життєрадісності. Умовою підвищення життєрадісності є 

підвищення значення за показниками «цікава робота» та творчість. Про що 

свідчать прямі кореляційні зв’язки з цими показниками – «цікава робота» 

(0,303; р≤0,05), «творчість» (0,303; р≤0,05). А от підвищення цінності «цікава 

робота» позитивно впливає і на показник «незалежності» (наявна пряма 

кореляція  (0,283; р≤0,05). Тобто займаючись цікавою роботою люди 

похилого віку відчувають себе більш незалежними. 

У групі суспільно неактивних людей похилого віку показник «свобода» 

обернено корелює з «самопочуттям» (-0,290; р≤0,05) та показником здоров’я 

(-0,313; р≤0,05). Тобто ми можемо говорити про те, що відчуваючи себе 

вільними, представники даної групи починають гірше себе відчувати. Це 

можна пояснити тим, що отримуючи свободу у житті та діяльності люди 

похилого віку отримують і відповідальність за його рівень, якість, 

насиченість та можливість організовувати його за власними вподобаннями, 

але пасивні люди похилого віку не знають як розпоряджатися цією свободою, 

не здатні на активні зміни у своєму житті. Показник «щасливе сімейне 

життя» прямо корелює з показником «активне діяльнісне життя» (0,382; 

р≤0,01), однак має обернені кореляційні зв’язки з показниками «наявність 

гарних і вірних друзів» (-0,373; р≤0,01) та «розвиток» (-0,266; р≤0,05). Таким 

чином, можна припустити, що зазвичай суспільно неактивні люди похилого 

віку часто наглядають за онуками та виконують хатні справи і саме у 

виконанні цих обов’язків вбачають насиченість та значущість свого життя, 

вони готові жертвувати власним вільним часом, спілкуванням з друзями, 

однолітками та власним розвитком заради збереження міцних сімейних 

зв’язків. 
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Показник «творчість» обернено корелює з показником «загальний 

рівень підтримки» (-0,275; р≤0,05) та показником «щастя інших» (-0,262; 

р<0,05). Це свідчить про те, що активні заняття творчістю у суспільно 

пасивних людей похилого віку сприймаються як діяльність, яка зазвичай не 

підтримується оточуючими та  сприяє досягненню щастя інших членів 

взаємодії, адже творчість вимагає занурення у себе, активну роботу над 

собою і часто не сприймається близькими як серйозна справа. 

Показник «впевненість у собі» має обернені кореляційні зв’язки з 

показниками «любов» (-0,267; р≤0,05) та «суспільне визнання» (-0,304; 

р≤0,05).  Відчуваючи задоволення потреб у суспільному визнанні та любові 

люди похилого віку втрачають впевненість у собі. 

Показник «старанність» прямо корелює з показниками «підтримка 

друзів» (0,264; р≤0,05), «загальний рівень підтримки» (0,271; р≤0,05), 

«активне діяльнісне життя» (0,254; р≤0,05), «любов» (0,325; р≤0,05), 

«матеріально забезпечене життя» (0,379; р≤0,01), але обернено з показником 

«свобода» (-0,302; р≤0,05). Люди похилого віку, які схильні до прояву 

старанності, працюють над стосункам із оточуючими (міжособистісна 

взаємодія), намагаються покращити матеріальне становище, однак не здатні 

поступатися у питання особистої свободи. 

Показник «непримиримість до недоліків у собі та інших» прямо 

корелює з показником «матеріально забезпечене життя» (0,350; р≤0,01), але 

також обернено корелює з показниками «високі запити» (-0,376; р≤0,01) та 

«вихованість» (-0,314; р≤0,05). Існування наведених вище кореляційних 

зв’язків пояснюється тим, що особи похилого віку критично ставляться як до 

себе (відсутність високих запитів щодо свого життя), так і до інших (через 

недостатність виховання). Однак ще однією особливістю є наявність прямої 

кореляції між непримиримістю до власних недоліків та у оточення, з 

матеріально забезпеченим життям цих осіб. На нашу думку, це 

опосередковано зростанням невідповідності внутрішньої (духовної) сфери та 

матеріального положення людей похилого віку. Зовнішньо вони можуть 
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виглядати, як задоволені життям, однак, на самоті будуть відчувати власну 

безпорадність та самотність. 

«Освіченість» прямо корелює з «матеріально забезпеченим життям» 

(0,275; р≤0,05) та обернено з показником «високі запити» (-0,338; р≤0,01). 

Саме освіченість, культурність допомагає людям похилого віку ставити 

перед собою реальні цілі та досягати їх, саме тому, вони покращують власне 

матеріальне положення і не намагаються створювати завищені запити щодо 

власного життя. 

Показник «відповідальність» прямо корелює з показниками «підтримка 

друзів» (0,278; р≤0,05), «краса природи та мистецтво» (0,320; р≤0,05), 

«суспільне визнання» (0,278; р≤0,05) і «старанність» (0,295; р≤0,05). Також 

виявлено обернені кореляції з такими показниками як: «охайність» (-0,489; 

р≤0,01), «вихованість» (-0,397; р≤0,01) та «високі запити» (-0,313; р≤0,05). 

Відповідальні особи схильні проявляти дану рису під час соціальної 

взаємодії та діяльності. Однак недостатня вихованість та високі запити 

негативно впливають на відповідальність.  

 «Самоконтроль» прямо корелює з показниками «цікава робота» (0,342; 

р≤0,01), «продуктивне життя» (0,283; р≤0,05), «щасливе сімейне життя» 

(0,293; р≤0,05), «впевненість у собі» (0,279; р≤0,05), «незалежність» (0,376; 

р≤0,01), «раціоналізм» (0,505; р≤0,01). Обернено з показниками «наявність 

гарних і вірних друзів» (-0,322; р≤0,05), «суспільне визнання» (-0,273; 

р≤0,05).  

Кореляційні зв’язки «самоконтролю» свідчать, що завдяки ньому люди 

похилого віку здатні позитивно проявляти себе у багатьох сферах життя 

(сімейна, професійна), зберігаючи власну незалежність та раціональність. 

Проте самоконтроль також створює бар’єри, які починають певним чином 

обмежувати особистість та призводять до нівелювання у створенні нових 

контактів, що своєю чергою, призводить до погіршення соціальної взаємодії. 

Показник «сміливість у відстоюванні власної думки» обернено 

корелює з показниками  «вихованість» (-0,361; р≤0,01) та «незалежність» (-
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0,276; р≤0,05), що свідчить про те, що більш вихованою та незалежною 

відчуває себе людина похилого віку, що є суспільно неактивною, тим вона 

прагне менше відстоювати свої права. 

Показник «чуйність» прямо корелює з «впевненістю у собі» (0,266; 

р≤0,05), але обернено з показниками «пізнання» (-0,284; р≤0,05), 

«старанність» (-0,331; р≤0,01) та «освіченість» (-0,359; р≤0,01). Особи, які 

демонструють чуйність по відношенню до інших, вважають себе 

сформованими, впевненими у собі особистостями, тому схильні відмовлятися 

від саморозвитку. 

Показник «толерантність» прямо корелює з показниками «настрій» 

(0,278; р≤0,05), «вихованість» (0,287; р≤0,05), «освіченість»(0,270; р≤0,05) та 

«раціоналізм» (0,268; р≤0,05). Для розвитку толерантності серед суспільно 

неактивних людей похилого віку необхідно розвивати такі риси як 

вихованість, освіченість, раціоналізм та зважати на їх загальний настрій і на 

взаємодію. 

Показник «широта поглядів» має прямі кореляції з показниками 

«здоров’я» (0,257; р≤0,05), «суспільне визнання» (0,396; р≤0,01), й обернену з 

самоконтролем (-0,293; р≤0,05). Особливістю  даних кореляційних зв’язків є 

те, що завдяки широкому світогляду люди похилого віку схильні розглядати 

більшу кількість альтернатив у житті, тому це позитивно відображається на 

їх самопочутті (новітні способи лікування) та визнані оточуючими (надання 

корисних порад). Однак через надмірний самоконтроль динаміка поглядів 

може зменшуватися, стаючи більш ригідною. 

Показник «тверда воля» прямо корелює з показниками «альтруїзм-

егоїзм» (0,317; р≤0,05) та «чуйність» (0,390; р≤0,01). Обернені кореляції з 

показниками «охайність» (-0,314; р≤0,05) та «вихованість» (-0,285; р≤0,05). 

На нашу думку, вольові особистості схильні до проявів альтруїзму та 

чуйності по відношенню до інших. Однак надмірні прояви «твердої волі» 

можуть призвести до впертості, що може проявлятися у конфронтації з 

оточенням щодо буденних питань (не вихованість та не охайність). 
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Показник «чесність» прямо корелює з показником «наявність гарних і 

вірних друзів» (0,296; р≤0,05), але обернено з показниками «раціоналізм»       

(-0,349; р≤0,01) та «самоконтроль» (-0,351; р≤0,01). Чесність допомагає 

будувати якісні взаємини з оточуючими. Проте через самоконтроль та 

раціоналізм  люди похилого віку не завжди здатні чесно висловити свою 

відношення, думки щодо ситуації,яка виникла або до якогось явища, 

вважаючи, що таким чином можуть образити співрозмовника, тому часто 

намагаються тримати свої думки при собі.  

Показник «ефективність у справах» має позивні кореляційні зв’язки з 

показниками «творчість» (0,318; р≤0,05), «толерантність» (0,265; р≤0,05) та 

«чесність» (0,272; р≤0,05) й обернено корелює з показниками «щасливе 

сімейне життя» (-0,472; р≤0,01) та «виховання» (-0,483; р≤0,01). Це можна 

пояснити тим, що пасивні люди похилого віку для досягнення  ефективності 

у справах повинні взаємодіяти творчо, чесно та толерантно, в той час як 

сімейне життя та виховання заважають такій ефективності. 

Показник «самооцінка» прямо корелює з показником «щастя інших» 

(0,286; р≤0,05). Особи, які мають оптимальний рівень самооцінки, не схильні 

до проявів заздрості, тому розуміють й приймають інших осіб. 

Показник «безпека» прямо корелює з показником «суспільне визнання» 

(0,287; р≤0,05), але обернено з показниками «активне діяльнісне життя»          

(-0,282; р≤0,05). Тобто, суспільно неактивні люди похилого віку у активній 

діяльності вбачають небезпеку, адже активне життя передбачає включення у 

різноманітні суспільні процеси і породжує додаткові проблеми, зайві 

клопоти, привертає увагу оточуючих до життя людини, породжуючи відчуття 

незахищеності. В той же час, коли діяльність людини суспільно визнається, 

не осуджується оточуючими почуття безпеки повертається. 

«Служіння людям» прямо корелює з показниками «наявність гарних і 

вірних друзів» (0,325; р≤0,05), «щастя інших» (0,319; р≤0,05), «творчість» 

(0,307; р≤0,05), «розвиток» (0,296; р≤0,05), «життєрадісність» (0,281; р≤0,05), 

але обернено з показниками «незалежність» (-0,259; р≤0,05). Таким чином, 
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завдяки намаганню служити (допомагати) іншим, люди похилого віку 

заводять нові знайомства, розвивають як себе так і оточення в якому 

взаємодіють. Проте занадто незалежні особи не зможуть «переступити через 

себе» та служити (допомагати) іншим, вважаючи, що таким чином вони себе 

обмежують і задовольняючи потреби інших, нехтують своїми власними 

потребами та інтересами.  

Показник «влада та вплив» прямо корелює з показником «активне 

діяльнісне життя» (0,282; р≤0,05) та обернено з показником «задоволення»     

(-0,337; р≤0,01). Люди похилого віку, що є суспільно неактивними, відносять 

владу та вплив до наслідків активного діяльнісного життя, але влада і вплив 

негативно вливають на рівень задоволення. 

Показник «популярність» прямо корелює з показником «самопочуття» 

(0,265; р≤0,05) та обернено з показником «високі вимоги» (-0,287; р≤0,05). 

Люди похилого віку, як і інші категорії осіб, отримують задоволення, коли 

знаходяться у центрі уваги, таким чином, вони розуміють свою значущість та 

важливістю. Саме така позиція дозволяє їм формувати оптимальну 

самооцінку й тому не створювати високі вимоги для себе.  

Показник «автономність» прямо корелює з показником «альтруїзм-

егоїзм» (0,258; р≤0,05). Це свідчить про те, що чим вищий прояв егоїзму 

людини, тим більше вона відчуває свою незалежність та автономність від 

інших. 

Показник «матеріальний успіх» прямо корелює з показниками 

«старанність» (0,262; р≤0,05), «широта поглядів» (0,443; р≤0,01), «служіння 

людям» (0,292; р≤0,05) й обернено з показниками «чесність» (-0,300; р≤0,05). 

Аналізуючи вище вказані кореляційні зв’язки, ми можемо сказати, що 

матеріальний успіх, на думку людей похилого віку, формується на основі 

прояву старанності, намаганні служити іншим та широкому світогляду. 

Обернений зв'язок між збагаченням та чесністю, може існувати завдяки 

тенденціям, які існують в Україні. 
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Показник «багатство духовної культури» прямо корелює з показниками 

«любов» (0,255; р≤0,05) та «служіння людям» (0,293; р≤0,05). Високий рівень 

розвитку духовної культури людей похилого віку породжує у них бажання 

ділитися своєю нереалізованою любов’ю та спонукає служити людям. 

Показник «особистісний ріст» прямо корелює з показниками «свобода, 

відкритість, демократія» (0,260; р≤0,05), «безпека» (0,254; р≤0,05), однак 

обернено корелює з показниками «вік» (-0,273; р≤0,05) та «щасливе сімейне 

життя» (-0,262; р≤0,05). Відчуваючи себе у безпеці, вільними та незалежними 

у суспільно неактивних людей похилого віку активізується потреба у 

особистісному зростанні. Але, з віком пріоритети зміщуються у сторону 

досягнення сімейного благополуччя, а не особистісного, особливо, коли є 

необхідність зміцнити сім’ю, зберегти тісні зв’язки з дітьми та онуками. 

Показник «міжособистісні контакти та спілкування» прямо корелює з 

показниками «настрій» (0,302; р≤0,05), «пізнання» (0,293; р≤0,05), 

«толерантність» (0,293; р≤0,05). Отже, спілкування для людей похилого віку 

є джерелом позитивних емоцій, нової інформації та підштовхує до розвитку 

власної толерантності. 

Даний кореляційний аналіз було застосовано до всього масиву даних. 

Загальні таблиці даних представлено у додатках. Отримані дані ми будемо 

використовувати під час розробки програми соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

Для визначення залежності та виявлення найбільш значимих 

чинників,що впливають на суспільну активність людей похилого віку нами 

також був використаний лінійний регресійний аналіз. Для проведення 

лінійного регресійного аналізу ми обрали за залежну змінну показник 

«активність», за методикою САН, а за незалежні змінні усі інші показники за 

обраними нами методиками. 

За допомогою пакету SPSS отримані такі результати лінійного 

регресійного аналізу. Згідно з методом Forward виявлено, що не всі незалежні 

змінні потрапили до аналізу.  
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У результаті аналізу виділено п’ять моделей, однак найкраще 

прогнозує саме остання (п’ята модель), адже показник КМК, що аналізує 

точність передбачення даної моделі, R Square та скоректований R Square = 

0,404. Тобто, вірогідність прогнозу регресійного аналізу активності 

правильна на 40%. А коефіцієнт кореляції залишків (Durbin-Watson) = 2,154. 

Завдяки регресійному аналізу були виявлені найбільш значущі (за 

показником Бета) детермінанти активності людей похилого віку, а саме 

самопочуття (0,373), підтримка з боку значимих осіб, толерантність та 

терпимість до поглядів інших (0,268), особистісне зростання (0,247). 

Рівняння лінійної регресії має наступний вигляд:  

Активність = 3,045 + 0,376 (самопочуття) + 2,822 (підтримка з боку 

значимих осіб) + 0,402 (терпимість та толерантність) +1,322  (особистісне 

зростання) + е (залишок між значеннями передбачення моделі).  

Також для проведення лінійного регресійного аналізу ми обрали ще 

одну залежну змінну – цінність «Активне діяльнісне життя», а за незалежні 

змінні всі інші змінні із обраних методик. У результаті аналізу методом 

Forward було здійснено розрахунок по дев’яти моделях. Найкраще із 

зазначених моделей прогнозує дев’ята модель (показники R Square та 

скоректований R Square = 67% та 61%). Коефіцієнт кореляції залишків 

(Durbin-Watson) = 2,060. 

На активне діяльне життя впливають – високі запити (0,495), 

відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати своє слово) (0,489), 

наявність хороших і вірних друзів (-0,489), здоров'я (фізичне і психічне)          

(-0,424), матеріально забезпечене життя (-0,405), широта поглядів (вміння 

зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички) (0,317), 

непримиренність до недоліків у собі та інших (0,271), розвиток (-0,269), 

підтримка значущих інших (0,202). 

Таким чином, активне діяльне життя = 16,608 + (-0,333) (наявність 

хороших і вірних друзів) + 0,372 (відповідальність (почуття обов'язку, вміння 

тримати своє слово)) + 0,171 (високі запити) + -0,155 (розвиток) + -1,160 



104 

 

(здоров'я (фізичне і психічне)) + -0,313 (матеріально забезпечене життя) + 

0,53 (широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички) +0,112 (непримиренність до недоліків у собі та інших) 

+ 0,587 (підтримка значущих інших). 

З метою визначення психологічної структури детермінантів активності у 

людей похилого віку було проведено факторний аналіз, методом головних 

компонентів з Варімакс обернення осей.  

У результаті факторного аналізу визначено 8 факторів, які розкривають 

зміст чинників суспільної активності активних та неактивних людей 

похилого віку. 

У групі суспільно активних людей похилого віку перший фактор – 

творчо-толерантний (описує 20% дисперсії) складають цінності 

толерантності (0,710), широкого кругозору (0,708), пізнання (0,549), 

творчості (0,539), розвитку (0,491), ефективності у справах (0,462), 

знецінення матеріального забезпечення (-0,714) та щасливого сімейного 

життя (-0,557). Представникам цього типу притаманна свобода, незалежність 

та неупередженість у поглядах і судженнях, вони зацікавлені у саморозвитку, 

мають широке коло інтересів, схильні до творчості у різних видах діяльності.  

Другий фактор – егоцентрично-здоровий (описує 16% дисперсії) – 

складають цінності: свободи (0,619), незалежності (0,609), здоров’я (0,605), 

вихованості (0,431), знецінення щастя інших (-0,604) та терпимості до 

недоліків у собі та інших(-0,676). Особи цього типу вільнодумні та 

ліберальні, приділяють достатньо уваги піклуванню про своє здоров’я та 

звички, здебільшого зосереджені на власних справах та комфорті. 

Третій фактор – стримано-раціональний (описує 16% дисперсії) містить 

такі цінності: самоконтролю (0,703), охайності (-0,593), чесності (-0,490), 

сміливості у відстоюванні власної думку (0,507), наявності хороших друзів    

(-0,483), продуктивного життя (0,454) та раціоналізму (0,433). Представники 

цього типу емоційно стримані, прямі та чесні у своїх висловлюваннях, 

цінують виваженість, ефективність та продуктивність у будь-якій діяльності.  
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Четвертий фактор – активно-нечутливий (описує 15% дисперсії) – 

складають такі цінності: активне діяльнісне життя (0,673), цікава робота 

(0,618), турботливість (-0,613), освіченість (0,608), старанність (0,514), 

задоволення (0,533) та впевненість у собі (0,512). Для осіб цього типу 

характерна активність та старанність у справах, впевненість у собі, вони 

переважно обирають роботу, яка приносить їм задоволення, не схильні 

виявляти турботливість у взаємостосунках з іншими. 

Для суспільно неактивних людей похилого віку також визначено 

чотири фактори. Перший фактор – невимогливо-незадоволений (описує 25% 

дисперсії) складається з цінностей: знецінення життєвої мудрості (-0,663), 

високих запитів (-0,596), задоволення (-0,595), вихованості (-0,580) та 

значущості цінності матеріального забезпечення (0,564), відповідальності 

(0,525), непримиримості до недоліків у собі та інших (0,508), суспільного 

визнання (0,430) та освіченості (0,426). Вони характеризуються низькими 

рівнями рефлексії та домагань, зниженою мотивацією досягнення успіху, 

незадоволеністю своїм матеріальним становищем, критичністю, 

вимогливістю до себе та інших. 

Другий фактор – емоційно-залежний (описує 18% дисперсії) – 

складають такі цінності: знецінення самоконтролю (-0,749), раціоналізму        

(-0,592), щасливого сімейного життя (-0,560), незалежності (-0,519), 

ефективності у справах (-0,441), значущості наявності хороших, вірних 

друзів (0,646). Особам цього типу притаманна надмірна емоційність, 

імпульсивність та алогічність у справах, залежність від думок та оцінок 

оточуючих, підвищена потреба у спілкуванні та побудові дружніх взаємин. 

Третій фактор – емоційно-толерантний (описує 14% дисперсії) – 

містить цінності: знецінення охайності (-0,664), пізнання (-0,407), значущості 

толерантності (0,568), турботливості (0,543), свободи (0,506) та твердої волі 

(0,519). Представникам цього типу притаманні: відкриті прояви своїх 

емоційних станів, відстоювання власних поглядів, толерантність, 
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турботливість до оточуючих, зниження інтересу до пізнання нового, 

охайності у своєму зовнішньому вигляді. 

Четвертий фактор – потребово-невпевнений (описує 13% дисперсії) 

свідчить про: знецінення цікавої роботи (-0,599), розвитку (-0,493), 

впевненості у собі (-0,435), значущості ролі активного діяльнісного життя 

(0,650), краси природи і мистецтва (0,547), старанності (0,502) та кохання 

(0,472). Представники даного типу не шукають цікавого виду діяльності, 

можливостей для розвитку, водночас у них актуалізована потреба бути 

включеними до будь-якої соціальної активності задля відчуття своєї 

потрібності, схвалення їхньої старанності та підвищення впевненості у собі. 

Дані типи людей похилого віку можуть стати у подальшому основою 

для розробки нами програми соціально-психологічної підтримки людей 

похилого віку відповідно до їх типу. Так план та зміст роботи у групах 

особистісного зростання може корегуватися відповідно до типу людей 

похилого віку, які є учасниками групи взаємопідтримки та взаємодопомоги, 

груп особистісного зростання або самі групі учасників можуть формуватися 

за типами людей похилого віку. 

 Аналізуючи результати анкетування людей похилого віку, ми 

отримали наступні результати: більше половини опитаних людей похилого 

віку (53% осіб) відмітили, що відчувають себе на свій вік або молодшими. 

Варто відмітити, що загалом на свій вік та молодшими відчували себе люди 

похилого віку, які  займаються суспільною активністю, а ті люди похилого 

віку, що не займаються суспільною діяльність відчувають себе старшими за 

свій вік. 

Серед переваг похилого віку найбільш популярними відповідями стали 

«наявність вільного часу» та «незалежність від роботи» (56% та 35% 

відповідно). Наявність вільного часу асоціюється із звільненням від 

соціальних обмежень, приписів, зобов’язань і стереотипів, властивих 

робочому періоду. Збільшення обсягу вільного часу, незалежність від роботи 

у певної частини респондентів тісно пов’язані із можливістю займатися 
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конкретним заняттям, а саме приділяти увагу дітям і онукам (таке 

спілкування являє для них особистісну цінність), займатися хобі. 

«Можливість займатися улюбленою справою» як позитивний прояв похилого 

віку було зазначено у 30% опитаних. Питання тільки у тому, як самі люди 

похилого віку використовують свій вільний час і як спосіб організації 

вільного часу впливає на рівень задоволеності життям, на адаптацію людини 

до нового статусу, ролі, обставин життя. Ще однією перевагою, яку назвали 

люди похилого віку є можливість користуватися соціальними пільгами. 

Цікавим є те, що така перевага цього вікового періоду як «повага 

оточуючих» була зазначена лише у 15% досліджуваних. 10% опитуваних не 

вказали жодного позитивного прояву похилого віку. Серед негативних були 

зазначені:  «хвороби», «погане самопочуття», «втрата фізичних сил», 

«фінансові проблеми», «низький розмір пенсії», «негативне ставлення до 

старих», «самотність». 

Під час анкетування також було з’ясовано як люди похилого віку 

проводять свій вільний час, яке заняття для них стало основним після виходу 

на пенсію, змістовне наповнення їх вільного часу. Так основним заняттям у 

жінок на першому місці опинився перегляд телепередач: 49% опитаних 

суспільно неактивних жінок похилого віку вказали, що свій вільний час вони 

проводять здебільшого перед телевізором. В той час, як 60% суспільно 

активних жінок та 67% чоловіків зазначили, що у вільний час відвідують 

заняття, клуби за інтересами, ходять на екскурсії, відвідують театр та 

займаються самодіяльністю, танцями у благодійних організаціях. Серед 

чоловіків прихильників перегляду телепередач у вільний час було 45% з 

числа суспільно неактивних людей похилого віку. У цілому розподіл 

відповідей чоловіків мало відрізнявся від відповідей жінок. Як у жінок, так й 

у чоловіків друге місце займає читання, але це заняття вказували набагато 

рідше, ніж перегляд телепередач. Жінки частіше, ніж чоловіки, повідомляли, 

що зазвичай проводять свій вільний час з дітьми та онуками, ходять у гості 

до знайомих, займаються творчістю – в’яжуть, вишивають, малюють.  



108 

 

 Старіння, окрім низької вірогідності хвороб також передбачає і широкі 

можливості для навчання та фізичної діяльності, а також активне включення 

у життя суспільства з нового ракурсу. Необхідно зауважити, що можливості 

навчання у літніх людей мають поєднуватися з їхнім бажанням навчатися. На 

питання: «Чи хотіли б Ви навчатися чомусь новому?» 70% опитуваних 

відповіли ствердно, з них 15% відмітили, що вже навчаються, 30% відповіли, 

що не мають такої потреби. 

На нашу думку значуща складова успішного старіння – активне 

включення у життя суспільства – це збереження соціальних зв’язків, певних 

соціальних ролей, підтримання активності у похилому віці. Сюди належить і 

емоційне благополуччя, як задоволеність особистості своїм життям, 

підтримання прямого образу «Я», оптимістичного настрою; прийняття нових 

життєвих умов; отримання задоволення від активності повсякденного життя, 

подальший розвиток здібностей і можливостей.  

У ході бесіди було поставлено, зокрема, й питання щодо задоволеності 

життям. Серед опитаних повністю задоволені своїм життям лише 5% 

досліджуваних, скоріше задоволені – 35%. Не змогли визначитися із цим 

відчуттям (задоволеності чи ні) 10%. Близько 50% людей похилого віку 

повідомили, що відчувають незадоволеність життям, у тому числі, 37% 

вказали, що вони скоріше не задоволені, а 13%  – зовсім не задоволені 

життям.  

Розподіл відповідей чоловіків щодо задоволеності своїм життям не має 

принципових відмінностей від такого у жінок; різниця була лише в тому, що 

чоловіки частіше, порівняно з жінками, не могли вказати, задоволені вони 

своїм життям чи ні, та дещо меншою, ніж серед жінок була частка тих, хто 

висловив незадоволеність життям. 

Характер перебігу старості також визначається і тим, як багато 

вільного часу має людина і тим, чим вона цей час заповнює. Перегляд 

телепередач можна віднести до пасивного способу проведення дозвілля, тому 

тих, хто вказав це заняття як основне у свій вільний час, нами було віднесено 
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до представників суспільно неактивних людей похилого віку та пасивної 

старості. До суспільно активних осіб віднесено тих, хто вказав, що у вільний 

час займається улюбленою справою/хобі, а також тих, хто повідомив, що 

основним заняттям у вільний час є спілкування з однолітками, дітьми, 

онуками, участь у роботі клубів, гуртків, груп за інтересами, громадських 

організацій, тих, хто займається волонтерством. Виявилося, що більш 

активний спосіб проведення дозвілля прямо впливає на рівень задоволеності 

життям (хоча не можна повністю виключити й зворотній зв’язок – більш 

задоволені своїм життям літні люди є й більш активними). 

Особливо це чітко простежується у жінок віком 60–69 років: частка 

опитаних, які вказали, що задоволені (зовсім і скоріше) життям, серед тих, 

хто у вільний час займалися улюбленими справами / хобі або проводили цей 

час з онуками, дітьми, перевищувала 60%. Серед респонденток, які у вільний 

час в основному дивляться телевізор, частка незадоволених життям була 

майже 30%. Залежність задоволеності життям від активної позиції 

особистості простежується й у жінок віком 70–79 років. 

Варто зазначити, що в українському суспільстві спостерігається 

низький рівень осмислення  та прийняття старості, сприйняття виходу на 

пенсію як наступного життєвого етапу, періоду продовження особистісного 

розвитку, який потребує від людини активної позиції, оволодіння новими 

знаннями, переоцінки цінностей, зважаючи на накопичений досвід і свої 

можливості (насамперед, фізичні, психологічні, матеріальні та інші).  

 

2.3. Результати дослідження готовності соціальних працівників до 

здійснення соціально-психологічної підтримки суспільної активності 

людей похилого віку 

Вивчення готовності соціальних працівників та співробітників 

благодійної організації до роботи з людьми похилого віку відбувалося в 

Голосіївському районному у м. Києві центрі соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді, Територіальному центрі соціального обслуговування 
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Голосіївського району м. Києва, благодійних фондах «Життєлюб» «Турбота 

про літніх в Україні», «За виживання». Вибірка складала 15 осіб (7 осіб – 

соціальні працівники та 8 осіб – співробітники та волонтерами благодійних і 

громадських організації), що працюють у вище зазначених закладах, віком 

від 24 до 55 років.  

Під час пілотажного досліджування нами було організовано експертне 

опитування серед соціальних працівників та співробітників благодійної 

організації щодо визначеної нами моделі готовності, але в ході роботи було 

встановлено, що соціальні працівники та співробітників благодійної 

організації обраних місць практик не відповідають критеріям експертів. 

Під час інтерв’ю нам не вдалося безпосередньо підтвердити 

коректність нашої моделі психологічної готовності соціальних працівників та 

співробітників благодійної організації до роботи з людьми похилого віку у 

зв’язку з тим, що виявилося, що 52% респондентів повністю не зрозуміють 

сутність поняття «модель психологічної готовності», тому їх уявлення про 

критерії та її параметри ми отримали з їх відповідей на питання інтерв’ю. 

Метод анкетування був обраний для визначення рівня готовності 

співробітників та волонтерів фонду до роботи з людьми похилого віку. 

Частина запитань була дзеркальним відображенням питань інтерв’ю з 

соціальними працівниками. Запитання анкети були направлення на 

виявлення мотивів, що спонукають до соціальної роботи з людьми похилого 

віку, наявність їх у співробітників та волонтерів фонду, бажання та інтересу, 

або його відсутності до роботи з людьми похилого віку. Також в анкеті були 

присутні питання направлені на визначення обізнаності співробітників та 

волонтерів фонду щодо напрямків та форм роботи з такою категорією, 

визначення наявних та необхідних якостей для роботи з такою категоріє 

серед респондентів, визначення шляхів розвитку психологічній готовності до 

роботи з людьми похилого віку. 

За результатами інтерв’ю проведеного для визначення критеріїв та 

параметрів психологічної готовності соціальних працівників до роботи з 
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людьми похилого віку, ми визначили структуру психологічної готовності, що 

включає в себе мотиваційний, емоційно-вольовий та когнітивний  

компоненти. Мотиваційний компонент був охарактеризований 

респондентами наступними словами: «стійка позитивна мотивація до роботи, 

відповідні цінності, інтереси, особиста потреба у допомозі людям похилого 

віку, установка на значущість допомоги таким людям, активна життєва 

позиція соціального працівника, розуміння перспективності такої категорії 

клієнтів для побудови професійної кар’єри»;  емоційно-вольовий компонент 

був розкритий у відповідях соціальних працівників такими 

характеристиками: «відсутність емоційного напруження, страху перед 

майбутніми клієнтами, уміння регулювати свої емоційні стани, відсутність 

високої тривоги за процес та результати професійної взаємодії з людьми 

похилого віку»; когнітивний компонент можна виокремити за наступними 

фразами у відповідях: «розуміння специфіки цієї категорії, обізнаність у 

системі соціальної роботи з такими людьми, знання своїх обов’язків, прав, 

взаємодія з клієнтом на професійному рівні, вміння будувати особистісні 

межі». 

Серед професійно важливих якостей для соціальної роботи з людьми 

похилого віку під час проведення інтерв’ю соціальні працівники назвали 

емпатію, толерантність, терплячість, доброзичливість, повагу до людей 

похилого віку, позитивне ставлення до людей похилого віку та 

комунікативність (комунікативну компетентність). 

Також варто відмітити, що на питання чи повинні соціальні 

працівники, що працюють з людьми похилого віку мати відповідну освіту чи 

володіти професійними знаннями 67% респондентів відповіли, що ні. На 

їхню думку досить бажання працювати з такою категорією та мати відповідні 

особистісні якості. В свою чергу, 33% досліджуваних відповіли, що у роботі 

з людьми похилого віку необхідні знання з геронтології та всі аспекти 

соціальної роботи з людьми похилого віку (технології, методи, види, 

особливості, тощо). Особливо знань з геронтопсихології та особливостей 
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соціальної роботи з людьми похилого віку бракує співробітникам та 

волонтерам благодійної організації «Життєлюб», вони вбачають відсутність 

цих знань як одну із основних перешкод у своїй роботі. 

Високий рівень мотивації до роботи був виявлений лише у 20% 

соціальних працівників, та у 80% співробітників благодійної організації 

«Життєлюб». Вони продемонстрували зацікавленість у вивчені психологічної 

готовності до роботи з людьми похилого віку та пошуку інноваційних 

технологій роботи з даною категорією. У половини (50%) соціальних 

працівників виявлено середній рівень мотивації до роботи з людьми 

похилого віку. Основними мотивами роботи з такою категорією для них 

виступають необхідність виконувати посадові інструкції та підкорятися 

законодавчим актам, що регулюють їхню професійну діяльність, також часто 

звучать фрази «мені їх шкода», «кому вони ще потрібні», «я відчуваю свою 

потрібність їм». У 35% респондентів виявлено низький рівень мотивації, 

відсутність бажання працювати з такою категорією, під час розповідей про 

свій досвід роботи з людьми похилого віку описували свою поведінку таким 

чином, що її можна оцінити як уникаючу та з постійним перекладанням 

відповідальності. Більшість (75% респондентів) за період своєї професійної 

діяльності ні разу не проявили ініціативи щодо впровадження інноваційних 

методів роботи з людьми похилого віку.  

Більша половина респондентів (60%) не змогли назвати статистику 

звернень людей похилого віку та прорангувати з якими запитами до них 

найчастіше звертаються літні люди. Але на їх думку, найбільшою потребою 

людей похилого віку є грошова або матеріальна допомога та бажання з 

кимось поговорити. 

Всі соціальні працівники (100%) під час інтерв’ю серед труднощів 

роботи з людьми похилого віку відзначили матеріальні (здебільшого дуже 

низький рівень фінансування)  проблеми. Також 70% респондентів серед 

труднощів відмітили швидку плинність соціальних робітників. 
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На питання «Що на Вашу думку потрібно соціальному працівнику, що 

працює з людьми похилого віку, щоб відчувати себе готовим до роботи з 

такою категорією?» більшість респондентів (90%) зазначили, що це бажання 

або досвід працювати з такою категорією, ще 40% відмітили необхідність 

володіти професійними знаннями, вміннями, навичками та якостями. 

В ході емпіричного дослідження рівня психологічної готовності 

співробітників та волонтерів фонду до роботи з людьми похилого віку ми 

отримали наступні данні. За результатами анкетування 29% респондентів 

відчувають себе повність неготовими до роботи з людьми похилого віку, 33% 

– мають теоретичні знання щодо роботи з такою категорією населення, але 

психологічно не готові до роботи з людьми похилого віку, ще 25% 

респондентів відмічають недостатність теоретичних знань щодо роботи з 

такою категорією, що заважає їм відчувати себе психологічно готовими до 

роботи з людьми похилого віку, і тільки 13% співробітників та волонтерів 

фонду відчувають себе готовими до роботи з літніми людьми. 

На питання анкети «Чи хотіли б Ви отримати досвід роботи з людьми 

похилого віку?» 55% респондентів відповіли, що хотіли б отримати досвід 

роботи з такою категорією, але тільки як додатковий досвід роботи у якості 

волонтера, не хотіли б мати досвід такого роду – 20% та 30%  – мають досвід. 

Таким чином, мотивація до роботи з людьми похилого віку у волонтерів 

фонду присутня, але вона не мають чіткого професійного спрямування, 

мотиву самореалізації у цій сфері. 

На питання «Як ви вважаєте, чи потрібно залучати соціальних 

працівників до роботи з людьми похилого віку? Якщо так, то чому?» загалом 

всі респонденти відповіли позитивно. У відповідях звучали такі фрази, що 

пояснювали їх позицію: «так, потрібно, оскільки дана категорія людей також 

дуже потребує допомоги та підтримки», «так, тому що в нашому суспільстві 

в нашому суспільстві  існує образ людей похилого віку як покинутих, 

забутих, непотрібних, слабких, нещасних і т.д. - вже це не нормально..», «Це 

також одна найчисельніших категорій та й працювати з ними не так легко, як 
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здається», «Потрібно, це сприяє всебічному розвитку співробітників та 

волонтерів фонду, допомагає самим людям похилого віку, стимулює 

покращення ситуації в країні», «так, потрібно тому, що це та категорія, яка 

безпосередньо знаходиться на межі зміни соціального статусу, таким людям 

потрібна не лише матеріальна підтримка, а й психологічна так, як це одна з 

категорій людей, яка потребує допомоги», «Думаю, що потрібно, 

обґрунтувати це можу тим, що одного лише задоволення базових потреб, які 

надаються таким людям недостатньо. Їм необхідна увага, моральна 

підтримка, спілкування, а співробітники та волонтерів фонду можуть сприяти 

організації та покращенню умов їх життя і оточення», тощо. Але були 

відповіді, у яких автори вказували на те, що співробітники та волонтери 

фонду не можуть працювати з такою категорією, наприклад: «Молоді 

волонтери навряд чи їм допоможуть. Завелика різниця поколінь». 

Відповідаючи на питання, спрямоване на визначення обізнаності 

щодо специфіки роботи з такою категорією осіб («В який спосіб 

співробітники та волонтери фонду можуть працювати з людьми похилого 

віку?»), співробітники та волонтери фонду продемонстрували середній 

рівень обізнаності та дещо фрагментарні знання щодо роботи з такою 

категорією. Серед способів роботи з людьми похилого віку ними були 

названі: індивідуальна та групова робота, надання інформаційних та 

консультативних послуг, організація дозвілля, вільного часу, допомога по 

господарству, підтримка ініціатив людей похилого віку, організація 

навчання, тренінгів, груп взаємо- та самодопомоги, організація 

волонтерського руху для допомоги людям похилого віку та організація 

волонтерського руху серед людей похилого віку, надання психологічної та 

матеріальної допомоги, розробка і втілення соціальних проектів для цієї 

категорії. 

У співробітників та волонтерів фонду виникли труднощі у відповіді на 

запитання про послуги, що може надавати співробітники та волонтери фонду 

людям похилого віку. Респонденти не називали конкретних послуг, окрім 
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соціальних, відповіді у 80% містили опис можливої діяльності: організація 

дозвілля, проведення з ними часу, виконувати їх забаганок, матеріальне 

забезпечення, моральна підтримка, допомога по квартирі, тощо. 

Серед професійних характеристик (якостей, знань, вмінь, навичок) 

якими повинен володіти співробітник та волонтер фонду, щоб працювати з 

людьми похилого віку респонденти назвали: теоретичні та практичні знання 

що стосуються даної категорії (знання вікової психології, геронтопсихології, 

знання специфіки з досвіду) (60%), знання законодавчих актів, що регулюють 

соціальну роботу з людьми похилого віку (10%), бажання працювати з даною 

категорією (90%), терпіння (65%), толерантність (30%), організаторські 

навички (25%), комунікативні навички (60%), емпатійність (25%), соціальна 

активність (15%), відповідальність (10%) та досвід роботи (7% ). 

Аналізуючи відповіді на запитання «Якими із вище перерахованих 

Вами характеристик володієте Ви?»  60% респондентів відповіли, що всіма, 

витримкою/врівноваженістю (30%), емпатійність (40% досліджуваних), 

комунікативними навичками (20% ) та толерантністю (30%). 

Серед труднощів у роботі з людьми похилого віку співробітники та 

волонтери фонду вбачають: складність встановлення контакту з людьми 

похилого віку та підтримувати інтерес до роботи з такою категорією, 

труднощі у встановленні професійних відносин, а не «дружніх», «родинних»,  

швидкість вигорання під час роботи з людьми похилого віку, конфлікти на 

підставі «різниці поколінь», фізичний стан людей похилого віку, особистісні 

риси людей похилого віку, відсутність особистісних якостей, необхідних для 

роботи з такою категорією, відсутніх бажання працювати з людьми похилого 

віку. 

Серед позитивних моментів, що існують в роботі з людьми похилого 

віку респонденти відмічають: отримання досвіду від спілкування з такими 

людьми, допомога їм та отримання задоволення від їхньої радості, вдячність 

розширення та поглиблення професійних здібностей.  
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Чинниками підвищення рівня психологічної готовності співробітники 

та волонтери фонду назвали теоретичну підготовку щодо особливостей 

роботи з людьми похилого віку, досвід роботи з літніми людьми, супервізією 

при роботі з такою категорією та практичну підготовку до роботи з людьми 

похилого віку у формі тренінгу або участі у проектах пов’язаних з наданням 

допомоги людям похилого віку. 

Виявлений рівень психологічної готовності співробітників та 

волонтерів фонду роботи з людьми похилого віку є низьким, що 

проявляється у недостатній психологічній налаштованості на роботу з такою 

категорією клієнтів, поверхневості мотивів або взагалі їх відсутності, 

емоційній нестійкості, високому рівні тривожності, пов’язаної із даним 

видом діяльності, низька, фрагментарна обізнаність щодо напрямів та форм 

роботи з людьми похилого віку, що вказує на необхідність організації 

цілеспрямованої роботи в напрямку розвитку психологічної готовності 

співробітників та волонтерів фонду до роботи з людьми похилого віку, 

посилення підготовки до даного аспекту майбутньої професійної діяльності 

соціальних працівників [111]. 

Також для емпіричного дослідження психологічної готовності 

співробітників та волонтерів фонду нами були використані стандартизовані 

методики. 

Зміст мотиваційного компоненту психологічної готовності до 

професійної діяльності співробітників та волонтерів фонду з даною 

категорією клієнтів розкривається в мотиві діяльності: «чому я це роблю». 

Насамперед, ми досліджували мотив діяльності, що розкривається в 

позитивному ставленні до професії, до трудової діяльності, у бажанні та 

прагненні співробітників і волонтерів фонду працювати з такою категорією 

клієнтів, а також домагатися успіху в ній.  

Для дослідження мотивації досягнення успіху було використано 

методику Елерса (Додаток Ж.). Це особистісний опитувальник, призначений 

для діагностики, виділеної Хекхаузеном, мотиваційної спрямованості 
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особистості на досягнення успіху. Ступінь виваженості мотивації до успіху 

оцінюється кількістю балів та має такі рівні: низька мотивація до успіху; 

середній рівень мотивації; помірковано високий рівень мотивації; занадто 

високий рівень мотивації до успіху. 

Другим компонентом психологічної готовності співробітників та 

волонтерів фонду до роботи з людьми похилого віку є емоційно-вольовий 

компонент. Ми досліджували самооцінку рівня тривожності в даний момент 

(реактивна тривожність як стан) і особистісної тривожності (як стійка 

характеристика людини) за допомогою методики діагностики самооцінки 

Спілбергера – Ханіна (Додаток Є.). Особистісна тривожність характеризує 

стійку схильність сприймати велике коло ситуацій як загрозливі, реагувати 

на такі ситуації станом тривоги. Реактивна тривожність характеризується 

напругою, занепокоєнням, нервозністю. Дуже висока реактивна тривожність 

викликає порушення уваги, іноді порушення тонкої координації. Дуже 

висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротичного 

конфлікту, з емоційними і невротичними зривами і психосоматичними 

захворюваннями. 

Але тривожність не є виключно негативною рисою. Певний рівень 

тривожності – природній, можна навіть сказати обов'язковий для активної 

особистості. Адже, співробітник та волонтер фонду у своїй професійній 

діяльності стикається з такими явищами, ситуаціями, психічними та іншими 

проявами суспільного й особистого життя, від яких залежить людська доля та 

саме людське життя. Враховуючи таку високу міру відповідальності, можна 

стверджувати, що високопрофесійне вирішення проблем клієнта багато в 

чому залежить від особистості та психологічного стану самого фахівця. 

Методика вимірювання тривожності і як особистісної властивості, і як стану 

розроблена Ч. Д. Спілбергером, була адаптована в російському перекладі      

Ю. Л. Ханіним. Тест-опитувальник містить дві шкали: шкалу ситуаційної 

тривожності і шкалу особистісної тривожності.  
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Відповідно до нашої моделі психологічної готовності співробітників 

та волонтерів фонду до роботи з людьми похилого віку, першим  блоком 

характеристик, який підлягав оцінці, був мотиваційний блок. На основі 

зібраного емпіричного матеріалу за методикою ми отримали наступні дані: 

  

 

Рис. 2.2. Показники рівня мотивації досягнення успіху  

Дослідження мотивації досягнення успіху показало, що 47% 

досліджуваних мають низький рівень мотивації, 13% - занадто високий 

рівень мотивації, 27% – середній рівень та помірно високий рівень виявлено 

у 13% співробітників та волонтерів (рис. 2.2). 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що більшість 

досліджуваних не досить сильно мотивовані на успіх. Це може бути 

пов’язано із тим, що, на жаль, у нашій країни не достатньо фінансується 

галузь соціальної роботи, а особливо у сфері соціальної роботи з людьми 

похилого віку. Державні соціальні установи по роботі з цією категорією 

існують на межі жебрацтва і практично не можуть забезпечити адекватну 

заробітну платню своїм працівникам, а благодійні фонди зазвичай 

пропонують роботу з такою категорією на волонтерських засадах. Дещо 

покращують ситуацію проекти, що фінансуються Європою (наприклад, 

фінансований ООН проект «рівний-рівному» – створив додаткові робочі 

місця для соціальних працівників, психологів по всій Україні), але це 

поодинокі випадки, тому ентузіазму така ситуація в країні не додає.   

Емоційно-вольовий компонент, що досліджувався за допомогою 
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методики діагностики самооцінки рівня тривожності Спілбергера – Ханіна 

встановлено, що високий рівень ситуативної тривожності половини 

респондентів (50%),  середній рівень ситуаційної тривожності у 40% та 10% 

респондентів мають низький рівень прояву ситуативної тривожності.  

Високий рівень особистісної тривожності виявлено у 60% 

респондентів, середній рівень особистісної тривоги мають 35% 

досліджуваних та 5% досліджуваних мають низький рівень тривожності. 

Ми виявили, що у більшості  досліджуваних високий рівень 

ситуаційної тривожності. Такий стан виникає у будь-якої людини 

напередодні можливих неприємностей і життєвих ускладнень. Цей стан може 

відігравати позитивну роль. Він виступає своєрідним мобілізуючим 

механізмом, що дозволяє людині серйозно і відповідально підійти до 

вирішення виниклих проблем. Але дуже часто високий рівень тривожності не 

дозволяє особистості адекватно оцінити ситуацію та може завадити 

ефективному вирішенню виникаючих труднощів. Ненормальним є також 

зниження ситуативної тривожності, коли людина перед обличчям серйозних 

обставин демонструє безпорадність і безвідповідальність, що частіше за все 

свідчить про інфантильність життєвої позиції. Інший вид – особистісна 

тривожність. Вона може розглядатися як особистісна риса, що виявляється в 

постійній схильності до переживань тривоги в самих різних життєвих 

ситуаціях. Вона характеризується станом несвідомого страху, невизначеним 

відчуттям загрози, готовністю сприйняти будь-яку подію як несприятливе й 

небезпечне. Людина, схильна до такого стану, постійно знаходиться в 

настороженому і пригніченому настрої, у неї виникають труднощі у 

контактах з навколишнім світом, який сприймається нею як ворожий. 

Таким чином, ми дослідили і проаналізували особливості 

психологічної готовності соціальних працівників, співробітників та 

волонтерів фонду до роботи з людьми похилого віку. Отримані результати, 

відповідно до нашої моделі структури психологічної готовності, дають нам 
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підстави зробити висновок, що їх психологічна готовність потребує 

підвищення. 

 

Висновки до розділу 2 

 За результатами емпіричного дослідження чинників соціально-

психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку 

отримано наступні результати. Люди похилого віку, що є суспільно 

активними мають високий рівень самопочуття, активності та настрою, високі 

та середні рівні самооцінки. У людей похилого віку, які не задіяні у жодній 

соціальній активності показники за шкалами самопочуття, активності, 

настрою та самооцінки знаходяться на низькому рівні вираженості. 

Суспільно активні люди похилого віку мають альтруїстичну направленість, в 

той час як суспільно неактивні люди похилого віку – егоїстичну. Загальний 

рівень соціальної підтримки суспільно активних людей похилого віку є 

значущо вищим за рівень підтримки у групі суспільно неактивних осіб 

похилого віку.  

Виявлено розбіжності у структурі цінностних орієнтацій представників 

двох груп вибірки. Для осіб, що займаються суспільною діяльністю 

провідними  серед термінальних цінностей є активне життя, здоров’я, 

життєва мудрість, матеріально забезпечене життя, любов, наявність гарних і 

вірних друзів, пізнання, інтелектуальний розвиток, впевненість у собі, щастя 

інших, творчість; серед інструментальних – відповідальність, вихованість, 

життєрадісність, чесність, терпимість, чуйність (дбайливість). Для суспільно 

неактивних людей похилого віку провідними цінностями є здоров’я, 

матеріальне забезпечення, щасливе сімейне життя, наявність гарних і вірних 

друзів, тощо. 

Виявлено психологічні чинники зростання соціальної активності людей 

похилого віку. На підвищення активності впливає: зростання рівня 

самопочуття, підвищення настрою, зростання значущості матеріального 

забезпечення життя, зростання ролі самостійності та незалежності, зниження 
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показника альтруїзму внаслідок його задоволення, зростання відчуття 

власної значущості, зростання впевненості у власних силах, підвищення 

значущості вихованості, посилення потреби у продуктивності 

життєдіяльності, зниження значущості педантизму (акуратності), зростання 

значущості проявів чуйності та турботливості, зниження потреби 

самоствердження, прагнення суспільного визнання. 

Виділені основні чинники зниження суспільної активності серед осіб 

похилого віку: підвищення ролі самопочуття, підвищення потреби у 

підтримці значущих інших, посилення потреби у загальній підтримці, 

підвищення потреби у стимуляції прямого настрою, зниження особистісної 

готовності брати відповідальність за свої вчинки та життєву ситуацію, 

підвищення потреби у підтримці друзів, підвищення потреби у автономності, 

зниження зацікавленості у підвищенні особистісної освіченості та розвитку, 

зниження значущості самодисципліни, збільшення потреби у підвищенні 

почуття впевненості у собі та своїх силах, тощо. 

Виділено вісім факторів, які розкривають зміст чинників суспільної 

активності активних та неактивних людей похилого віку.  

У групі суспільно активних людей похилого віку виділено чотири 

фактори змісту чинників суспільної активності: творчо-толерантний, що 

складається із цінності толерантності, творчості, широкого кругозору, 

пізнання, розвитку, ефективності у справах та зниження цінності 

матеріального забезпечення і щасливого сімейного життя; егоцентрично-

здоровий, що розкривається через цінність свободи, незалежності, здоров’я, 

вихованості, зниження цінності щастя інших і примиримості до недоліків у 

собі та інших; стримано-раціональний, що об’єднує наступні групу 

цінностей: охайність, чесність, сміливість у відстоюванні власної думку, 

наявність хороших друзів, продуктивне життя та раціоналізм; активно-

нечутливий, що представлений такими цінностями як: активне діяльнісне 

життя, цікава робота, турботливість, освіченість, старанність, задоволення та 

впевненість у собі. 
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У групі суспільно неактивних людей похилого віку виділено чотири 

фактори змісту чинників суспільної активності: невимогливо-незадоволений, 

що виражається у зниженні цінності життєвої мудрості, високих запитів, 

задоволення та вихованості, підвищення цінності матеріального 

забезпечення, відповідальності, непримиримості до недоліків у собі та інших, 

суспільного визнання та освіченості; емоційно-залежний – проявляється 

через  зниження цінності самоконтролю, раціоналізму, щасливого сімейного 

життя та незалежності та цінності наявності хороших, вірних друзів та 

ефективності у справах; емоційно-толерантний, що поєднує знижену цінність 

охайності та пізнання, високе значення цінностей толерантності, 

турботливості, свободи та твердої волі; потребово-невпевнений, що 

виражається у зниженні цінностей цікавої роботи, розвитку, впевненості у 

собі та підвищенні ролі цінності активного діяльнісного життя, краси 

природи та мистецтва, старанності і кохання. 

Проблеми пенсійного забезпечення в Україні, низький рівень 

залучення літніх людей до суспільного життя немалою мірою зумовили 

звуження сфер їхніх інтересів, що з часом стало сприйматися як нормативна 

поведінка людей у пенсійному віці, незацікавленість, пасивність у пізнанні 

нового. Люди похилого віку, все більше віддаляючись від суспільства, 

взаємодіють з меншою кількістю індивідів, виконують менше соціальних 

ролей, менш обмежені правилами і очікуваннями суспільства, що стає 

каталізатором подальшого звуження її інтересами. Тому на сьогодні виникає 

потреба у зміні цієї ситуації та трансформації підходів до соціальної роботи з 

людьми похилого віку. І готовність самих соціальних працівників до змін 

форм та методів, використання новітніх технологій роботи з такою 

категорією має велике значення у цьому процесі. 

У результаті дослідження і аналізу особливостей психологічної 

готовності соціальних працівників, співробітників та волонтерів фонду до 

роботи з людьми похилого віку, можна зробити висновок, що їх психологічна 

готовність потребує підвищення та додаткової цілеспрямованої підготовки. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ 

ПОХИЛОГО ВІКУ 

Даний розділ розкриває особливості розвитку суспільної активності 

людей похилого віку засобами соціально-психологічного впливу та на їх 

основі розроблено програму «Соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку». Охарактеризовано зміст та структуру 

програми з активізації суспільної активності людей похилого віку. Проведено 

аналіз ефективності впровадження програми соціально-психологічної 

підтримки.  

 

3.1. Програма соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку. 

Програма соціально-психологічної підтримки суспільної активності 

людей похилого віку містить три взаємопов’язані напрямки. Перший напрям 

передбачає роботу у групі особистісного зростання людей похилого віку та 

розвиток тих особистісних якостей, які впливають на підвищення їх 

активності; другий – має на меті поступову трансформацію об’єктної позиції 

осіб похилого віку щодо суспільної активності у суб’єктну, шляхом активації 

груп взаємопідтримки та взаємодопомоги; третій – охоплює роботу 

безпосередньо з тими фахівцями та волонтерами, які здійснюють або можуть 

здійснювати соціально-психологічну підтримку людей похилого віку, а саме 

в аспектах їх підготовки та перепідготовки. 

Теоретичний аналіз дав підстави стверджувати, що поряд з 

внутрішніми соціально-психологічними чинниками суспільної активності 

людей похилого віку, вагоме місце займають зовнішні чинники, де основним 

елементом виступає цілеспрямована соціальна робота у цій сфері. Відповідно 

до цього, перші два напрями програми направлені на роботу із внутрішніми 

чинниками суспільної активності людей похилого віку, а третій – на роботу з 

зовнішніми чинниками.  
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Соціально-психологічна підтримка суспільної активності здійснюється 

через організацію рефлексії, осмислення та спрямування активності особи на 

задоволення нагальних особистісних потреб, за допомогою різних форм 

взаємодії, в тому числі через групи особистісного зростання і 

взаємопідтримки та взаємодопомоги. Зміст соціально-психологічної 

підтримки визначається потребами особи та зумовлюється особливостями її 

конкретної життєвої ситуації в умовах соціокультурного середовища. 

Розглядаючи соціально-психологічну підтримку людей похилого віку з 

точки зору технологічного підходу, ми вважаємо за доцільне в подальшому 

характеризувати її як соціально-психологічну технологію, яка визначається 

нами як спосіб реалізації соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку на основі підбору відповідних форм, технік, 

методів, засобів та стратегій підтримки у соціальній роботі.  

На даному етапі вона існує саме як програма підтримки, робота за якою  

здійснюється через роботу у групі особистісного зростання; роботу у групі 

взаємопідтримки та взаємодопомоги; підготовку та перепідготовку фахівців 

соціономічної сфери та волонтерів. Кожен з цих напрямів вирішує відповідне 

завдання щодо створення умов для успішного включення людей похилого 

віку до суспільної активності та переведенні їх із об’єктної у суб’єктну 

позицію щодо суспільної активності. В перспективі напрямки роботи можна 

розширити та довести до технології соціально-психологічної підтримки 

людей похилого віку, яка може здійснюватись на різних рівнях, наприклад, 

особистісному (задоволення особистісних та соціальних потреб особи, 

вирішення проблем психологічного спрямування, встановлення, підтримка та 

розширення соціальних контактів тощо), інституціональному (формування 

законодавчої бази задля підтримки людини похилого віку у збереженні її 

активності, створення системи державних соціальних послуг та мережі 

соціальних установ, а також на рівні громади (створення сприятливого соціо-

культурного середовища розвитку суспільної активності, підтримки з боку 

оточення, значущих осіб). 
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При розробці програми соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку в різних умовах слід використовувати і різні 

підходи. Тобто, ми вважаємо, що при організації соціально-психологічної 

підтримки слід враховувати фізіологічні відмінності учасників, їхні 

психологічні особливості та особливості їх соціокультурного середовища. 

Так, наприклад, може бути використана класифікація типів суспільно 

активних та суспільно неактивних людей похилого віку, яку ми отримали 

внаслідок факторного аналізу, для розробки окремої програми розвитку та 

підтримки супільної активності окремого для кожного типу людей похилого 

віку. Відповідно до цих типів, можуть бути обрані окремі методики та 

техніки у роботі з конкретним психотипом клієнтів, але в результаті вони 

повинні все одно складати цілісний процес взаємодії усіх елементів програми 

на всіх її етапах реалізації. 

Розроблена нами програма підтримки суспільної активності людей 

похилого віку передбачає: 

1. інформування, консультування, навчання людей похилого віку 

щодо можливостей та перспектив їх участі у суспільній активності; 

2. створення та організацію соціально-психологічних механізмів, 

що забезпечують умови включення людей похилого віку у суспільну 

активність; 

3. фахову підготовку та перепідготовку соціальних працівників та 

фахівців соціономічної сфери до роботи з людьми похилого віку згідно нової 

концепції активного старіння; 

4. організацію взаємодії суб’єктів соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку; 

5. контроль та оцінка ефективності проектів та програм у сфері 

підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

Програма соціально-психологічної підтримки суспільної активності 

людей похилого віку має взаємопов’язані напрямки, кожен з яких вирішує 

конкретне завдання, яке визначається загальною метою – переведення людей 
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похилого віку із об’єктної у суб’єкту позицію щодо суспільної активності. 

Також ми передбачаємо індивідуальну роботу з людьми похилого віку у 

вигляді психологічних чи інформаційних консультацій за необхідністю. 

Індивідуальна робота може бути спрямована на вирішення 

психологічних проблем людей похилого віку або обговорення соціально-

психологічних проблем, які люди похилого віку не готові або не мають 

бажання виносити на загальне обговорення. Також індивідуальна робота 

може проводитись у сфері надання соціальних, соціально-економічних, 

соціально-інформаційних послуг задля вирішення індивідуальних проблем та 

труднощів.  

Перший напрям програми соціально-психологічної підтримки 

передбачає роботу у групах особистісного зростання для людей похилого 

віку. Участь у групах особистісного зростання сприяє розвитку тих 

особистісних якостей, які за даними актуального дослідження впливають на 

підвищення активності людей похилого віку та на зміну «об’єктної» позиції 

на «суб’єктну», а саме на розвиток таких рис як відповідальність, 

самодисципліна, впевненість у власних силах, сміливість у відстоюванні 

власних інтересів, зацікавленість у саморозвитку, особистісному зростанні, 

амбіційність, альтруїзм, толерантність, а також на підвищення рівня 

самооцінки, зниження рівня тривожності та екстернальної направленості 

людей похилого віку. 

Відповідно до першого напряму роботи, було організовано групу 

особистісного зростання для людей похилого віку. Варто зазначити, що саме 

цей вид групової роботи нами був обраний через більшу направленість у бік 

гармонізації особистості, подолання внутрішніх перешкод, використанню 

внутрішніх ресурсів, на відміну від стандартних тренінгів, що вирішують 

задачі навчання та опанування певними вміннями, навичками та знаннями. 

Зважаючи на соціально-психологічні особливості учасників групи, було 

вирішено обрати більш вільний та рухомий формат роботи, який передбачає 

налагодження групової взаємодії та активізацію спілкування між 
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учасниками. Як вже було зазначено загальний зміст роботи полягав у зміні 

об’єктної позиції на суб’єктну, дефіцитарного підходу на профіцитарний, а 

також на розвиток тих особистісних якостей, які, за результатами 

дослідження, впливають на суспільну активність людей похилого віку 

(самооцінку, рівень тривожності, відповідальність, самодисципліну, 

впевненість у власних силах, сміливість у відстоюванні власних інтересів, 

зацікавленість у саморозвитку, особистісному зростанні, амбіційність, 

альтруїзм, толерантність).  

Актуальність цієї форми групової роботи також полягає у тому, що 

учасники відпочатку не ставлять перед собою цілі розвинути те чи інше 

вміння, або почати жити по-іншому, робота полягаю у розвитку здатності 

учасників бачити свою життєву ситуацію по-іншому, змінити вектор оцінки 

власного життя та здобутків. Учасники, внаслідок рефлексії, виходять на 

новий рівень свободи вибору, відчуття контролю над своїм життям та 

розширюють уявлення щодо своїх ресурсів та можливостей. 

Другий напрям роботи передбачав організацію роботи груп 

взаємопідтримки та взаємодопомоги для людей похилого віку задля обміну 

досвідом у сфері суспільної активності, підвищення рівня їхньої самооцінки, 

самореалізації, укорінення почуття власної значущості та підвищення їхньої 

зацікавленості у суспільній активності, а також поступову трансформацію 

об’єктності осіб на суб’єктність, шляхом активації групи. Провідну роль у 

веденні групи мають особи, які здійснюють підтримуючу, модераторську та 

фасилітуючу функції з числа соціальних працівників, співробітників 

благодійних фондів, організацій та волонтерів.  

У парктиці соціальної роботи групи взаємопідтримки визначають, як 

групи користувачів соціальних послуг, об’єднані з метою надання один 

одному практичної допомоги та психологічної підтримки у процесі 

подолання проблем та соціальної адаптації в складній життєвій ситуації. 

Групи взаємопідтримки та взаємодопомоги розглядаються як відмінні від 

традиційних психотерапевтичних груп в методах та цілях. Існує ряд 
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відмінностей між групами взаємопідтримки та взаємодопомоги і 

традиційними психотерапевтичними групами – традиційна психотерапія 

досить тривала, а групи взаємопідтримки та взаємодопомоги мають 

тенденцію до скорочення часу роботи у них, такі групи організовані за 

принципом "тут і зараз". Ведучі груп взаємопідтримки та взаємодопомоги 

виступають в якості зразків саморозкриття, здатних до емпатії, розуміння. 

Визначення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги виділяє такі основні 

ознаки цього поняття, як відкритість та чесність, усвідомлення себе і свого 

фізичного "Я", відповідальність, увага до почуттів і принцип "тут і зараз", 

заохочують учасників до розкриття себе іншим, і таким чином дають їм 

можливість встановити між собою близькі стосунки. Різними шляхами групи 

взаємопідтримки та взаємодопомоги надають змогу учасникам розкрити 

самих себе не перед професіоналами, а перед партнерами по групі. 

 Ознакою груп взаємопідтримки та взаємодопомоги є 

самоусвідомлення. Висловлюючи особистісно значущі думки і почуття, і 

отримуючи зворотній зв'язок, члени групи мають можливість досліджувати 

себе ніби зі сторони. Цьому також допомагає сприятливий рефлексивний 

простір у групах, завдяки якому активізується самоаналіз та самосвідомість, 

формується бачення шляхів власної реалізації. Ще однією ознакою груп 

взаємопідтримки та взаємодопомоги є відповідальність. Види групової 

терапії, які розробляють практику впливу на принципах гуманістичної 

психології, в цілому грунтуються на повазі до клієнтів, на оцінці їх як 

здатних до зміни і активної участі в самому процесі здійснення цих змін. 

Передбачається, що члени групи повинні відповідати за свою поведінку в 

групі і в реальному житті. Саме ця відповідальність і є проявом суб’єктності 

особи та її профіцитарного сприйняття ситуації. 

На нашу думку, вагоме місце у програмі соціально-психологічної 

підтримки суспільної активності людей похилого віку має групова робота з 

родичами людей похилого віку. Близьке оточення, сімейні відносини та 

домашня обстановка мають значний вплив на психо-емоційний стан людей 
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похилого віку та на спосіб їх життя. Як показало наше дослідження суб’єктне 

сприйняття підтримки людьми похилого віку має вагомий вплив на їх участь 

у суспільній активності. Важливою є підтримка як з боку родичів, так і з боку 

сім’ї, а особливо зі сторони значимих близьких. Як зазначали суспільно 

активні люди похилого віку під час бесіди, саме близькі (діти, онуки, чоловік, 

дружина) мотивували їх долучатися до такої активності, підтримували їх у  

різних ініціативах, розповідали про існуючі можливості, «вселяли» віру в 

себе. Тому ми вважаємо, що в рамках програми соціально-психологічної 

підтримки доцільно розвивати суб’єктність та профіцитарність не тільки у 

людей похилого віку, а й у родичів, які у подальшому можуть стати 

повноцінними суб’єктами підтримки. Підтвердження наших наукових 

припущень зустрічаємо у популяризації ідеї «старіння у громаді» серед 

зарубіжних науковців [I.H.Yen, J.K. Shim, A.D.Martinez, J.C. Barker]. Ця 

ідея полягає у тому, щоб люди похилого віку максимально довго та 

комфортно жили у рідному соціокультурному середовищі, серед 

представників рідної громади, родини. Коли люди похилого віку після 

виходу на пенсію залишаються вдома, не змінюючи місця проживання, не 

потрапляючи до будинків престарілих, мають змогу підтримувати контакти з 

колишніми колегами, повноцінно спілкуватися з рідними, близькими – все це 

зменшує стрес, допомагає адаптувати до нового статусу, забезпечує 

морально-психологічну підтримку, попереджує виникнення конфліктних 

ситуацій, сприяє підтримці відчуття власної гідності, доцільності докладених 

зусиль і позитивної самооцінки, а також уникненню дестабілізуючих 

факторів життя. А додаткове навчання родичів та членів громади технікам, 

методам та особливостям соціально-психологічної підтримки може значно 

підвищити ефективність такої підтримки та сприятиме благополучному 

старінню. 

Загалом, основна перевага групової форми роботи – можливість 

підтримувати контакти між учасниками. В рамках групової роботи 

створюються групи за інтересами, тренінгові групи, дискусійні гуртки, групи 
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для близького оточення (дітей, онуків, партнерів) людей похилого віку, групи 

само- та взаємодопомоги, соціально-комунікативні групи тощо. І саме ці 

групові форми роботи сприяють включенню людей похилого віку до 

суспільної активності. 

Серед інших сучасних технологій соціальної роботи з людьми 

похилого віку є створення клубів за інтересами. Головною метою клубів 

виступає корисне, змістовне та приємне наповнення вільного часу, 

задоволення культурно-освітніх, комунікативних потреб, а також сприяння 

пробудженню нових інтересів та встановленню нових контактів. 

Найбільш популярними формами роботи у клубах є організація лекцій, 

дискусій, зустрічей з представниками різних сфер, лідерами думок, 

обговорення фільмів, книжок, поезії, статей тощо. В рамках культурної і 

художньої діяльності, задля творчої самореалізації людей похилого віку 

організовуються різні гуртки за інтересами: драматичні, вокально-

інструментальні, художні, літературні та інші. В рамках рухової рекреації, 

організовуються групи з ранкової зарядки, йоги, фітнесу, спортивної ходи, 

популярними є танцювальні групи.  

Діяльність клубів підкріплює твердження, що як раз вік – не 

перешкода, а можливість розвинути свої здібності. Доказом можуть служити 

численні виставки рукоділля, творчих виробів, активна хорова та 

танцювальна діяльність колективів. Такі результати діяльності можуть 

позитивно вплинути не тільки на людей похилого віку, а і на глядачів 

концерту, відвідувачів виставки, руйнуючи стереотипи щодо людей похилого 

віку, формуючи власне позитивне сприйняття цього життєвого етапу. 

Важливим напрямом роботи з підтримки суспільної активності людей 

похилого віку вважаємо роботу з їх родичами, який передбачає індивідуальні 

консультації, групові зустрічі, спрямовані на покращення розуміння 

родичами внутрішніх переживань, потреб, інтересів людей похилого віку, 

налагодження контакту між людиною похилого віку та іншими членами 

сім’ї. Під час таких зустрічей важливо донести думку щодо необхідності 
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підтримки людей похилого віку та навчити, яким чином краще її надавати. 

Індивідуальна робота з членами родини передбачає отримання консультації, 

виходячи з соціальної ситуації конкретної родини, пропрацювання 

особистісних проблем, що впливають на взаємини між членами сім’ї. Також, 

маючи на меті підвищення активності людей похилого віку, варто зважати на 

те, що зазвичай думки дітей та онуків сильно впливають на людей похилого 

віку і саме вони можуть замотивувати їх до суспільної активності. 

Теоретичний аналіз стану проблеми організації діяльності з людьми 

похилого віку в теорії та практиці соціальної роботи, вивчення досвіду 

роботи соціальних служб в даному напрямку, дозволяють констатувати 

часткове вирішення багатьох з поставлених завдань. У той же час, існує ряд 

невирішених проблем і протиріч. Так наприклад, спостерігається 

невідповідність між потребою у розробці та впровадженні перспективних, 

інноваційних технологій роботи з людьми похилого віку і недостатньою 

розробленістю теоретико-методологічної основи для цього; між необхідністю 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців до діяльності з 

людьми похилого віку та відсутністю загальнодержавних критеріїв, 

показників і рівнів контролю її ефективності. Випускники закладів вищої 

освіти, молоді фахівці з соціальної роботи, не маючи професійного 

практичного досвіду роботи з людьми похилого віку, в складних сучасних 

умовах найчастіше відчувають серйозні труднощі та дуже рідко обирають 

такий напрям соціальної роботи та таку соціальну групи для досліджень. 

Підготовка соціальних працівників до професійної діяльності в цілому 

і, зокрема, з людьми похилого віку є важливим елементом у системі 

соціальної практики. Змістова наповненість підготовки залежить від багатьох 

чинників, а саме потреб суспільства, демографічної, соціокультурної 

ситуації, нагальних соціальних проблем, потребами соціальних служб у 

кваліфікованих фахівцях, загальному напряму соціальної політики, 

тенденціями у сфері підготовки фахівців даного профілю, підготовленості 

самих керівників таких програм підготовки тощо.  
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Робота з людьми похилого віку вимагає від спеціаліста відповідного 

рівня знань та умінь. Спеціаліст, що працює з людьми похилого віку, 

повинен володіти знаннями:  

1. про вікові, індивідуальні особливості людей похилого віку, 

соціальні фактори, що впливають на розвиток особистості у похилому віці;  

2. про можливі соціальні, психологічні, медичні проблеми особи у 

різні періоди геронтогенезу;  

3. про особливості адаптації людей похилого віку до нової 

соціальної ситуації, статусу, ролі; 

4. про цілі, завдання, зміст, форми та методи роботи з людьми 

похилого віку;  

5. про новітні технології соціальної роботи з такою категорією;  

6. про правові основи захисту такої категорії населення; 

7. про світові тенденції щодо формування соціальної політики щодо 

цієї соціальної групи. 

Відповідно до знань, соціальний працівник повинен уміти:  

1. аналізувати та оцінювати рівень потреб людини похилого віку;  

2. обирати доцільні форми, методи та засоби роботи з людьми 

похилого віку;  

3. планувати та організовувати роботу з людьми похилого віку;  

4. налагоджувати контакт та спілкуватися з людьми похилого віку 

тощо. [Мацкевіч Ю. Р., Ткач А. В.]. 

У роботі з цією категорією людей важливими для спеціаліста є такі 

якості як: повага до старості; позитивне налаштування та досвід взаємодії зі 

старими людьми; бажання та здатність навчитися чому-небудь у старих 

людей; переконання, що останні роки життя можуть бути досить 

насиченими; терпіння; розуміння та поблажливість до психологічних і 

соціальних особливостей старих людей; неупереджене та вільне від 

стереотипів ставлення до людей похилого віку, здатність протистояти 
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стереотипам і міфам про старих людей; «здорові» установки у ставленні до 

власної старості [Мацкевіч Ю. Р., Ткач А. В.].  

Тож зміст третього напряму нашої програми підтримки суспільної 

активності людей похилого віку безпосередньо пов'язаний з тими фахівцями, 

які здійснюють або можуть здійснювати соціально-психологічну підтримку 

людей похилого віку, а саме підготовку та перепідготовку таких фахівців 

відповідно до нових підходів у роботі з людьми похилого віку. Основними 

завданнями стали: теоретична та практична підготовка фахівців та волонтерів 

до соціально-психологічної підтримки суспільної активності людей похилого 

віку, а також підвищення рівня їхньої психологічної готовності до роботи. 

Теоретична та практична підготовка полягала у засвоєнні знань з основ 

соціальної геронтології та геронтопсихології; формуванні вмінь та навичок 

взаємодії з людьми похилого віку; надання соціально-психологічних, 

інформаційних послуг людям похилого віку. 

Загалом соціальна робота з людьми похилого віку є однією з найбільш 

важких у психологічному плані, тому ґрунтовна підготовка таких 

спеціалістів має здійснюватися за такими напрямами як: аспекти роботи з 

клієнтами на різних етапах їх геронтогенезу, знання щодо можливих 

фізіологічних, соціальних, психологічних, психічних, соматичних, етичних 

проблем осіб цього віку. Ти, хто працює з цією соціальною групою необхідно 

розуміти, що і старість ділить на різні вікові періоди, різні етапи 

геронтогенезу - ранній, середній, пізній – і кожен з цих етапів має свої 

внутрішні відмінності. Тому не завжди доречно проводити спільні заняття 

для літніх людей різного віку та отожнювати проблеми та їх причин в усіх 

своїх клієнтів похилого віку. Хоча є деякі психологічні структури, які не 

завжди змінюються з віком, наприклад, цінності. 

Спеціалісти, які працюють з цією соціальною групою, повинні зважати 

на те, що її представники мають багатий, унікальний життєвий досвід, що 

вони мають різні можливості та ресурси (особистісні та соціальні). У 

представників інших соціальних та вікових груп (дітей, молоді) дуже часто 
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сформовані певні уявлення та стереотипи про зовнішній вигляд, поведінку, 

спосіб життя літніх людей, соціальний працівник під час професійної 

взаємодії необхідно звільнитися від цих уявлень і стереотипів та спробувати 

зрозуміти істинні потреби клієнта, його інтереси, особливості соціальної 

ситуації, що на даний час є для людини необхідним та пріорітетним.  

Так соціальному працівникові необхідно бути комунікативно 

компетентним. Вміння швидко будувати та налагоджувати контакт з 

клієнтом, бути  асертивним, вміти слухати – є вкрай важливими навичками 

для спеціаліста, що працює з людьми похилого віку. Але окрім вміння 

слухати та підтримувати розмову необхідно вміти під час цієї розмови 

зібрати об'єктивну інформацію про особу,  відокремлюючи ті труднощі та 

ситуації, які є проблемними суб’єктивно і які об’єктивно вимагають 

втручання спеціаліста та подальшого ї вирішення. Важливим є також 

вмінням доброзичливо та невимушено переводити бесіду на необхідну для 

спеціаліста тему, а також вміння завершити бесіду. Показниками успішної, 

налагодженої комунікації є довіра літньої людини, тісна та плідна взаємодія, 

поява у клієнта мотивації до самостійного пошуку шляхів вирішення 

проблем та активності у різних її проявах. 

Варто зазначити, що програма соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку може бути доповнена 

додатковими напрямами роботи. Зміст яких направлений на підвищення 

якості життя людей похилого віку, розширення життєвого простору та 

створення нового простору для самореалізації, подолання соціальної ізоляції 

та самотності, інтеграцію в нове соціально-культурне середовище, активне 

залучення до участі у тематичних зустрічах, екскурсіях, культурно-

мистецьких заходах, навчальних курсах, розширення кола спілкування, 

зміцнення зв’язків між поколіннями, передачі життєвого досвіду, унікальних 

знань молодому поколінню та ровесникам, формування прямого сприйняття 

світу і себе в ньому, активізацію життєвих сил людей похилого віку шляхом 

усвідомлення суспільної цінності власного життєвого досвіду, підвищення 
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уваги та інтересу громадськості до потреб та можливостей людей похилого 

віку тощо. 

Важливим компонентом ефективної реалізації програми є робота саме 

мультидисциплінарної команди, до складу якої, можуть входити соціальні 

працівники та робітники, психологи, лікарі, значиме близьке оточення, 

волонтери. Адже завдяки організації спільної роботи фахівців соціальної 

сфери, волонтерів, кураторів соціальних програм і проектів соціально-

психологічна підтримка стає системою, яка може ефективно реагувати на 

виникаючі проблеми та потреби людини похилого віку, активізувати 

внутрішні можливості, які підтримують суб'єктність щодо власного життя і 

здатні підвищити суб’єктне сприйняття якості життя. Також при здійсненні 

соціально-психологічної підтримки доцільно дотримуватися таких принципів 

як толерантність, емпатія, системність, комплексність, врахування 

індивідуального життєвого досвіду та використання і розвиток внутрішнього 

потенціалу та ресурсів особистості.  

Послідовність всіх напрямів роботи забезпечує ефективність реалізації 

програми соціально-психологічної підтримки суспільної активності людей 

похилого віку.  

 

3.2. Апробація програми соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку  

Відповідно до вищеописаної розробленої програми, нами було 

проведено комплексну роботу за трьома напрямами: групова робота з 

людьми похилого віку, що не є суспільно активними, залучення до роботи 

суспільно активних людей похилого віку та робота з фахівцями, що 

працюють або можуть працювати з людьми похилого віку. Комплексна 

робота полягає у наданні соціально-психологічної підтримки людям 

похилого віку та створення умов для її успішного включення у суспільну 

активність. 
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Основні завдання програми: забезпечення  усвідомлення людьми 

похилого віку нових напрямів самореалізації, в тому числі шляхом участі у  

суспільно значущій діяльності; розвиток тих якостей, соціально-

психологічних характеристик, які пов’язані з рівнем активності людей 

похилого віку, розробка необхідних набору знань, методів та інструментів 

для фахівців соціальної сфери для підтримки та розвитку суспільної 

активності людей похилого віку. 

Напрями програми соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку: 

Напрям 1. Група особистісного зростання для людей похилого віку 

В рамках програми підтримки та розвитку суспільної активності людей 

похилого віку нами проводилася група особистісного зростання з елементами 

тренінгу задля підвищення рівня самооцінки, толерантності, впевненості у 

собі, інтернальної направленості людей похилого віку та зміцнення їх 

суб’єктної позиції. 

Тривалість програми групи особистісного зростання – 6 днів по 2 

години (по 2 рази на тиждень протягом 3 тижнів). 

Місце проведення: Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Шевченківського району у місті Києві. 

Кількість учасників: 16 суспільно неактивних людей похилого віку. 

Робота у групі полягала у розвитку інтернальності у людей похилого 

віку та суб’єктної позиції, впливі на ті особистісні характеристики людей 

похилого віку, які попередньо були визначені як внутрішні соціально-

психологічні чинники суспільної активності людей похилого віку. Також 

серед завдань групи особистісного розвитку були: підвищення настрою, 

розвиток вміння адекватно виражати свої почуття та емоції, розпізнавати 

емоції та почуття інших людей; покращення самооцінки, підвищення 

впевненості у собі, формування навичок самоаналізу та саморозуміння; зміна 

особистісної позиції осіб з об’єктної на суб’єктну, розвиток інтернальних 

якостей учасників тренінгу тощо. 
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План роботи групи особистісного зростання мав 5 змістових блоків, які 

передбачали роботу над окремими особистісними характеристиками. Так 

блок №1 був направлений на розвиток таких рис як відповідальність, 

самодисципліна, сміливість у відстоюванні власних інтересів, незалежність 

та самостійність у судженнях, підвищення впевненості у власних силах та 

підвищення самооцінки. 

Блок №2 спрямований на підвищення зацікавленості у саморозвитку, 

особистісному зростанні, самовизнанні, виявлення інтересів, амбіції 

учасників, розширення їх кругозору, укорінення цінностей вихованості та 

гарних манер. 

Блок №3 передбачав роботи направлену на підвищення настрою, 

розвиток інтернальності, суб’єктної позиції відносно свого життя, 

впевненості у собі і як наслідок підвищення самопочуття. 

Робота під час реалізації завдань Блок №4 полягала у розвитку таких 

особистісних характеристик як альтруїзм, толерантність, турбота та чуйність, 

мотивації до саморозвитку, значущості щастя інших, а також у осмисленні 

значимості та сприйняття підтримки з боку сім'ї, друзів та значущих інших 

осіб, суб’єктивного відчуття підтримки.  

Блок №5 розкривав наступні теми: значимість матеріального успіху, та 

матеріального забезпечення, відчуття безпеки та захищеності,  задоволеність 

просоціальних, особистісних потреба. 

Дані п’ять блоків були реалізовані за допомогою трьох сесій.  

Перша сесія включала знайомство групи, формування уявлень про 

тренінг та емоційне об’єднання учасників. Зміст даної сесії полягав у 

встановленні правил і методів роботи в групі, а також емоційному об’єднанні 

учасників групи; створенні умов для кращого і швидкого знайомства 

учасників тренінгу; формуванні установки про значущість своєї особистості 

й створення умов для її саморозкриття; набуття навичок рефлексії власного Я 

та дослідження «Я - концепції».  

Приклад вправ, з яких складалася сесія: 
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Вправа №1 «Моє ласкаве ім’я». Завданням було одержання повної 

інформації про ім’я кожного учасника; визначення ставлення учасника до 

свого імені і всього, що з ним пов’язано, а також визначення впливу імені на 

учасників групи. 

 Виконання вправи № 2 «Самопрезентація» мало на меті створення 

умов для кращого і швидкого знайомства учасників групи. Також виявлення 

уявлень учасників групи про себе, формування установки про значущість 

своєї особистості та створення умов для саморозкриття.  

Третя вправа «Мої добрі справи», була направлена на акцентування 

уваги учасників групи на тому, що життя людини складається з 

елементарних добрих справ. Метою вправи є укріплення установки на добрі 

справи, розвиток уважності, чуйності, доброго ставлення до оточуючих. 

Вправа № 4 «Виміри власного «Я» допомогла учасникам здійснити 

рефлексію власного «Я», розвинути власну ідентифікацію та розширити 

виміри «Я». 

За допомогою Вправи № 5 «Дерево життя», учасники змогли розкрити 

себе через створені візуальні образи, пізнати себе через «образ-дерево», 

розвинути власну візуалізацію та навчитись проектувати програми 

особистісного зростання. 

Остання вправа першої секції «Чарівні дзеркала», мала на меті 

формування «Я - концепції», підвищення впевненості в собі та зниження їх 

тривожності. Як підсумок першого дня, нами було проведено анкетування, за 

допомогою якого був здійснений аналіз, підведені підсумки роботи групи, а 

також зібрано можливі корективи щодо загальної роботи групи. 

Темою сесії № 2 було саморозкриття і усвідомлення сильних сторін 

особистості. Ми і надалі продовжували формувати позитивну «Я - 

концепцію» кожного учасника, розвивати впевненість у досягненні 

поставленої мети, опанувати методики розробки «особистих планів». 

Додатковими завданнями були визначені: закріплення стилю спілкування, 

активізація процесу саморозкриття, самопізнання, опанування вміння 



139 

 

відкрити в собі сильні сторони, тобто такі якості, навички, уміння, які 

людина приймає і цінує, які дають їй почуття внутрішньої стійкості і довіри 

до самої себе. Кожен учасник підвищив мотивацію до самовиховання і 

саморозвитку. 

Сесія складалась з таких вправ, як: «Привіт, індивідуальносте!» (сприяє 

розвитку інтересу до членів групи, уміння входження в контакт, мотивує 

учасників до спільної роботи, допомагає активно включитися в продуктивну 

роботу), «Психологічний портрет товариша» (допомагає проявити інтерес і 

рефлексію до товариша по тренінгу), «Я пишаюся...» (розвиває почуття 

власної значущості та розвиває рефлексію). 

Третя сесія була направлена на подолання бар’єрів, які заважають 

повноцінному самовираженню та самовдосконаленню, визначення власних 

ресурсів і фокусування на них уваги учасників тренінгу; отримання досвіду 

перемагати негативні переживання та «символічного знищення» страхів; 

зменшення емоційної напруги; виокремлення своїх головних чеснот; 

формування установки на значущість своєї особистості. 

Робота у групі особистісного зростання загалом позитивно вплинула на 

учасників. Під час зворотнього зв’язку учасники відмічали, що стали краще 

розуміти себе та свої реакції на певні події, володіти своїми емоціями, 

повірили у власні сили та можливості. Повторне проведення відповідних 

методик підтвердило підвищення їхньої самооцінки, настрою та самопочуття, 

виникла мотивація до активної діяльності. 

Для перевірки ефективності запропонованої програми було 

використано непараметричні статистичні методи обробки даних у програмі 

SPSS, а саме критерій Вілкоксона для двох залежних вибірок. Порівняння 

показників суспільно неактивних людей похилого віку (n=16) до та після 

участі у групі особистісного зростання та у групі взаємопідтримки та 

взаємодопомоги свідчить про значущі (p≤0,01 до p≤0,05) зміни у таких 

показниках: самопочуття, настрій, цінність продуктивного життя, цінність 

активного, діяльнісного життя, загальна підтримка, цінність впевненості у 
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собі, ефективності у справах, розвитку, підтримки значущими іншими, 

альтруїзм-егоїзм, цінність матеріального забезпечення, акуратності, 

підтримки друзями, цінність вихованості, чуйності. Отримані дані свідчать 

про позитивну динаміку в укоріненні їхньої суб’єктної позиції. Разом з тим, 

високі показники окремих характеристик (настрою, самопочуття, впевненості 

у собі) забезпечують сталість цієї позиції. Для перевірки ефективності 

програми порівняно результати у контрольній та експериментальній групах 

до та після роботи. Встановлено, що отримані зміни є незалежними від віку 

учасників.                                                                                                 

Таблиця 3.1 

Динаміка показників у експериментальній групі  

Чинники суспільної активності Показники до 

(середнє знач.) 

Показники після 

(середнє знач.) 

р-рівень 

знач. 

Самопочуття 22,30 37,92 0,001 

Настрій 24,15 39,61 0,001 

Цінність продуктивного життя 7,46 11,84 0,002 

Цінність активного життя 9,30 15,61 0,002 

Підтримка загальна 2,23 4,23 0,003 

Цінність впевненості у собі 6,61 10,84 0,005 

Цінність ефективності у справах 10,38 16,07 0,007 

Цінність розвитку 8,84 11,15 0,007 

Підтримка значущих інших 0,61 1,38 0,008 

Альтруїзм-егоїзм 6,92 8,07 0,011 

Цінність матеріал. забезпечення 5,07 8,92 0,019 

Цінність акуратності 7,23 9,23 0,024 

Підтримка друзів 0,76 1,53 0,026 

Цінність вихованості 6,30 8,53 0,034 

Цінність чуйності 7,92 10,76 0,049 

 

Крім об’єктивно отриманих даних констатовано суб’єктивне 

підтвердження впливу програми підтримки суспільної активності людей 
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похилого віку, зокрема, у самозвітах вони зазначили, що отримали нову 

інформацію, навички самопізнання, саморефлексії, відбулися зрушення у 

вирішенні проблем у сфері міжособистісного спілкування, з’явилося нове 

ставлення до актуальної життєвої ситуації.  

Про результативність роботи у групі особистісного зростання також 

свідчить те, що більшість учасників використовували набуті уміння та 

навички поза групою. Так, по закінченні тренінгу більшість учасників почали 

вживати «Я-висловлювання», зросла роль зворотного зв’язку, учасники 

більш коректно реагували на негативні оцінки та висловлювання, що 

дозволило повною мірою використовувати їхній потенціал. Також 

встановилися глибші взаємозв’язки, що дозволило їм ділитися своїм 

життєвим досвідом, проблемами, міркуваннями, поглядами на певні події та 

ситуації. Помітно зросла емпатія, зменшилася категоричність в оцінках себе 

та інших. Відбулося підвищення рефлексії щодо стратегій власної поведінки 

у різних ситуаціях, врахування попереднього досвіду та побудови життєвої 

перспективи. 

Внаслідок застосування критерію Вілкінсона найбільш значущі (на 

рівні p≤0,01 до p≤0,05 – зона значущості) зміни спостерігаються у наступних  

показниках: самопочуття, настрій, цінність продуктивного життя, цінність 

активного, діяльнісного життя, підтримка загальна, цінність впевненості у 

собі, цінність ефективності у справах, цінність розвитку, підтримка значущих 

інших, альтруїзм-егоїзм, цінність матеріального забезпечення, цінність 

акуратності, підтримка друзів, цінність вихованості, цінність чуйності.  

Дані таблиці свідчать про значущі позитивні зрушення у певних 

показниках, що попередньо були визначені нами як чинники суспільної 

активності людей похилого віку. Так отримані данні демонструють те, що 

внаслідок роботи у групі особистісного зростання у людей похилого віку 

підвищилась значимість цінностей активного діяльнісного життя, 

матеріального забезпечення (відсутність матеріальних проблем), 

продуктивного життя, розвитку, ефективності у справах (працьовитість, 
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продуктивність у роботі), впевненості у собі, акуратності, вихованості та 

чуйності (турботливості), також спостерігається підвищення показників 

настрою та самопочуття, зміна особистісної направленості до більш 

егоїстичної. До того ж у учасників групи особистісного зростання 

спостерігається зміцнення, посилення відчуття підтримки з боку друзів та 

значущих інших і, як наслідок, зростання рівня відчуття загальної підтримки. 

Зміни у цих показниках підтверджують ефективність та дієвість розробленої 

нами програми, адже основною її ціллю був розвиток суб’єктної позиції 

людей похилого віку та розвиток тих чинників, які впливають на суспільну 

активність людей похилого віку. Можна сказати, що саме висока значимість 

певних цінностей (активного, продуктивного, ефективного життя) та їх 

відображення у реальній діяльності людини є свідченням наявності у неї 

суб’єктної позиції, а також високі показники певних характеристик (настрою, 

самопочуття, впевненості у собі) забезпечують сталість даної позиції. Дані 

дослідження також демонструють,  що більш егоїстична направленість 

особистості спонукає її займати більш активну позицію, більш піклуватися 

про власне життя та його якість. Але в той же час, для того, щоб бути 

суспільно активними та приймати участь у груповій діяльності людям 

похилого віку важливо залишатися чуйними, терплячими, ввічливими, 

охайними та вихованими. Також, після роботи у групі особистісного 

зростання у них спостерігалось підвищення показників, що вказували на 

відчуття підтримки, а особливо зі сторони значимих людей та друзів, що 

прямо впливає на інтенсивність включення у різні форм групової активності.  

Також для перевірки ефективності програми під час обробки даних ми 

поділили групи за віковою ознакою на людей похилого віку молодшого(55-

65) та старшого віку(66-75). Для перевірки надійності отриманих результатів 

у старшій групі ми здійснювали порівняння між двома віковими групами 

після роботи у групі особистісного зростання за допомогою критерію 

Вілкоксона та Мана-Уітні і отримали наступні результати: 
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В групі молодшого літнього віку статистично значущими виявились 

відмінності за 12 параметрами, 11 з яких повторилися у групі старшого 

літнього віку: 

 

Таким чином можна стверджувати, що зміни у показниках в обох 

групах не відбулися, через відсутність цілеспрямованого впливу на них. 

Виключенням стали показники за параметром «цінність високих запитів», які 

виявились статистично значущою лише в молодшій віковій групі, що можна 

пояснити віковими особливостями або припустити, що для суспільно 

активних людей похилого віку більш властиві високі запити.  

В групі старшого похилого віку ми виявили 2 статистично значущі 

відмінності за характеристиками самопочуття та цінність продуктивного 

життя, які виявились статистично більшими, значущими в молодшій віковій 

групі. Це можна пояснити зовнішніми, соціальними обставинами, які 

забезпечують можливості для підтримки оптимального рівня самопочуття та 

ресурси для продуктивного життя молодшим поколінням. 

 

55-65 66-75 

Активність -2,527 -2,521 

Самопочуття -2,316 -1,693 

Настрій -2,536 -2,527 

Альтруїзм-егоїзм -2 -2,236 

Підтримка загальна -2,07 -2,251 

Цінність вихованості -2,023 -2,197 

Цінність високих запитів -2,201 -1,992 

Цінність толерантності -2,366 -1,895 

Цінність освіченост -2,023 -2,043 

Цінність відповідальності -2,226 -2,316 

Цінність широти поглядів -2,521 -2,207 

Рівень самооцінки -2,173 -2,552 

Вік 
Показник 
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Таблиця 3.2 

Динаміка показників чинників суспільної активності людей похилого 

віку у контрольній групі досліджуваних 

Чинники суспільної активності Показники до 

(середнє знач.) 

Показники 

після 

(середнє знач.) 

р-рівень 

значущості 

Самопочуття 23, 14 23,45 0,703 

Настрій 24,92 24,26 0,570 

Цінність продуктивного життя 8,0 7,52 0,497 

Цінність активного життя 9,15 9,17 0,803 

Підтримка загальна 2,57 2,60 0,754 

Цінність впевненості у собі 6,30 6,12 0,613 

Цінність ефективності у справах 9,83 10,41 0,448 

Цінність розвитку 8,61 8,55 0,717 

Підтримка значущих інших 0,74 0,93 0,891 

Альтруїзм-егоїзм 7,0 6,89 0,800 

Цінність матеріал. забезпечення 5,37 5,18 0,619 

Цінність акуратності 7,03 6,90 0,892 

Підтримка друзів 0,85 0,87 0,765 

Цінність вихованості 6,21 4,24 0,929 

Цінність чуйності 7,06 7,19 0,886 

Для перевірки ефективності даного напрямку програми нами також 

було здійснено порівняння контрольної та експериментальної групи 

суспільно неактивних людей похилого віку. У контрольній групі, учасники 

якого не були залучені у роботу групи особистісного зростання та групи 

взаємодопомоги та взаємопідтримки,  значущих відмінностей у показниках 

виявлено не було. 

Крім кількісної обробки ми також намагалися отримати і якісне 

підтвердження впливу програми підтримки суспільної активності людей 

похилого віку. Для цього проводилося спостереження за поведінкою та 

емоційним станом учасників групи, а також пропонувалося в кінці кожного 
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заняття висловлюватися щодо проведеного заняття (що сподобалося, що ні, 

що вдалося, які нові знання отримали, чи змінилось ставлення до чогось 

тощо). Аналізуючи самозвіти та результати спостереження за поведінкою 

досліджуваних, можна зробити висновок, що особи похилого віку отримали 

нову інформацію та навички самопізнання, саморефлексії, пропрацювали 

проблеми у сфері міжособистісного спілкування, сформували нове ставлення 

до власного становища, особистісної позиції та життєвої перспективи. 

Настрій та самопочуття осіб похилого віку наприкінці кожного заняття 

переважно змінювався у позитивному напрямку, вони відчували себе більш 

впевненими та готовими до активної діяльності поза межами групи. Також 

спостерігалися зміни настрою їх висловлювань на більш оптимістичний та 

суб’єктний.  

Наступним показником ефективності групи особистісного зростання є 

те, що більшість учасників зауважували, що використовують набуті вміння 

та навички поза групою, дехто з них за власним бажанням навіть пробував 

навчати друзів, що не були учасниками групи, психологічним технікам 

роботи над собою (з розповідей учасників групи). Під час роботи у групі у 

багатьох учасників спостерігались ін-сайти. Відбувалась психологічна 

релаксація, учасники відзначали емоційний комфорт та бажання йти на нові 

групові зустрічі. 

Також свідченням того, що робота у групі особистісного зростання  

проходила успішно є те, що емоційні реакції учасників відповідали змісту 

вправ і лекцій, усі учасники вже з 3-ї зустрічі вільно спілкувались між собою, 

були помітні невербальні прояви відкритості та зацікавленості, учасники 

ставили запитання за темами блоків та охоче брали участь у групових 

дискусіях, обговорення подій у групі продовжувалось на перервах і після 

роботи у групі. 

Варто відмітитиі те, що по закінченню тренінгу 85% учасників почали 

вживати «Я-висловлювання», звертаючись один до одного та висловлюючи 

свою думку на коло, тим часом як на початку тренінгу тільки 30% 
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користувалися ними. Учасники тренінгу відмітили, що після тренінгу їм 

стало легше диференціювати свої емоції та контролювати їх.  

Під час роботи у групі ми спостерігали за розкриттям та поглибленням 

самопізнання учасників. Учасники відзначали, що самі не очікували від себе 

такої відвертості, готовності обговорювати і вирішувати досить особисті 

питання. Були помітні прояви емпатії та співпереживання. Спостерігалось 

прагнення підтримувати одне одного і допомагати вирішувати особистісні 

проблеми, хоча попередньо учасники скаржилися на відсутність 

згуртованості, взаєморозуміння та взаємодопомоги.  Правила тренінгу 

приймалися поступово, спочатку функцію контролю за дотриманням правил 

виконував ведучий групи, а з чaсом її взяли на себе самi учасники. Учасники 

приділяли велику увагу зворотньому зв’язку, спокійно реагували на 

висловлювання негативного характеру. Також у групі поглибились 

міжособистісні зв’язки – це дозволило учасникам відверто ділитися своїми 

думками, життєвим досвідом, проблемами, переживаннями. Помітно 

зростала емпатія, зменшилась категоричність в оцінці себе, своїх дій та 

оточуючих. Спостерігався розвиток навичок рефлексії щодо стратегій 

власної поведінки у різних ситуаціях, шляхів реалізації себе на даному етапі 

життя, стосунків з однолітками та членами родини, перехід з об’єктної до 

суб’єктної позиції щодо власного життя та своєї ролі у ньому. 

Серед змін, які учасники самі спостерігали у собі та озвучували під 

часу роботи групи можна виділити наступні: поява позитивного настрою, 

вміння радіти тим речам, які раніше здавалися незначними, зміна рівня 

домагань відносно умов для задоволеності життям, зменшення обсягу 

сімейних зобов’язань та збільшення свободи у організації власного життя, 

розширення уявлень щодо варіантів вирішення буденних проблем, більш 

реалістична оцінка своїх можливостей та ресурсів, поява нових можливостей 

для самореалізації, інтересів, розвиток здатності співставляти власні плани з 

наявними часовими ресурсами, по-новому оцінювати та переосмислювати 
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минулі події, вчинків, зменшення відчуття самотності, підвищення рухової 

активності. 

Значним результатом проведеної роботи у групах ми вбачаємо 

виникнення нових ідей стосовно подолання стереотипів щодо людей 

похилого віку. Так за ініціативи учасників групи був втілений проект. Ідея 

проекту полягала в тому, щоб через офіційну сторінку організації 

«Життєлюб» у соціальних мережах поширювати інформацію стосовно 

«життєвої мудрості» людей похилого віку у вигляді настанов для молоді. 

Волонтери організації допомогли людям похилого віку відструкурувати 

інформації, записати її та оформити в електронному вигляді. Після була 

організована неформальна бесіда між учасниками групи та волонтерами, під 

час якої всі ділились життєвими історіями та порадами щодо них за 

необхідністю. 

Підкріплення результатів роботи у групі особистісного зростання та 

демонстрація їх у вигляді проекту має конкретні переваги. Зокрема, це 

забезпечує переосмислення діяльності під час переведення її результатів у 

письмову форму; локалізацію діяльності у визначених часових і 

географічних межах; орієнтацію на результати (проміжні й кінцеві), які 

можна виміряти об’єктивно, продовження групової взаємодії уже у новій формі, 

а саме під час створення спільного продукту інтелектуальної творчості. 

Напрям 2. Робота у групах взаємопідтримки та взаємодопомоги 

для людей похилого віку. 

Основними завданнями були: формування адекватної самооцінки, 

соціальної та психологічної компетентності людини похилого віку; 

формування основ мотиваційно-ціннісного ставлення до власного фізичного 

та психічного здоров'я; підвищення мотивації до саморозвитку, розкриття 

творчого потенціалу. У групу взаємопідтримки та взаємодопомоги ввійшло 

19 осіб (9 осіб є учасниками клубу «Життєлюб» та 10 осіб є клієнтами 

територіального центру Шевченківського району). Зміст роботи полягав у 

обміні досвідом у сфері суспільної активності, підвищення рівня самооцінки 
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людей похилого віку, самореалізації, укорінення почуття власної значущості 

та підвищення їх зацікавленості у суспільній активності, а також поступову 

трансформацію об’єктної позиції учасників на суб’єктну шляхом активації групи.  

Провідну роль у веденні групи мали особи, які здійснюють 

модераторську та фасилітуючу функції з числа соціальних працівників, 

співробітників благодійних фондів, організацій та волонтерів. Водночас 

ведучі групи організовували простір роботи таким чином, щоб люди 

похилого віку відчували себе на головних ролях у процесі роботи. У процесі 

групової роботи використано методи бесіди та дискусії, зміст яких 

стосувався позитивного досвіду участі у клубах за інтересами, благодійних 

акціях та проектах. Наголошувалося на змінах у психологічному стані після 

того, як вони почали спрямовано займатися суспільною та дозвіллєвою 

активністю. Також учасникам групи була представлена інформація про 

світові та українські програми та проекти для людей похилого віку, надана 

інформація про шляхи подолання негативних наслідків психофізіологічних 

змін людини у старості. Під час роботи у групах суспільно активні люди 

похилого віку допомагали суспільно неактивним обрати ту форму суспільної 

активності, яка буде найбільше задовольняти їх потреби та відповідати 

інтересам. Спостерігалось налагодження товариських взаємин та зближення 

між учасниками групи. Суспільно активні люди похилого віку розповіли про 

свій позитивний досвід, про особливості тієї активності, у якій вони задіяні. 

Люди похилого віку, що не займаються суспільною активністю з інтересам 

слухали своїх «колег», задавали питання про те, як їх ровесники почали 

займатися суспільною активністю, які труднощі у них виникали, чому вони 

продовжували займатися цим видом діяльності, ділилися своїми 

побоюваннями та ідеями щодо волонтерства та участі у клубах за інтересами. 

В результаті зустрічей учасниками був розроблений соціальний проект 

направлений на подолання стереотипів щодо людей похилого віку (у 

продовження проекту під час роботи у групі особистісного зростання). 

Учасники наголосили на тому, що реалізують цей проект як пілотний. Тобто 
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вони хотіли перевірити реальність самостійної реалізації такого роду 

проектів, визначити доцільність обраної форми проекту, відчути на практиці 

їх специфіку та нюанси. У перспективі вони вбачають організацію таких 

проектів на регулярній основі, а соціальні працівники, співробітники фондів, 

благодійних організацій та волонтери могли б виступати у процесі 

організації проектів у якості консультантів, координаторів, модераторів 

тощо. Зміст проекту полягав у створенні переліку порад для молодого 

покоління та їх розміщення, з допомогою співробітників та волонтерів 

благодійних організацій у просторі соціальної мережі Facebook. Учасники 

групи взаємодопомоги та взаємопідтримки брали один в одного «інтерв’ю», 

задавали завчасно підготовлені питання, які потім узагальнили у вигляді 

порад молодому поколінню. Після збору інформації люди похилого віку 

звернулися до співробітників фонду. Ті в свою чергу підтримали ініціативу 

та запропонували публікувати інформацію разом з фотографією автора. Далі 

послідкувала фотосесія, розробка та публікація постів у соціальних мережах. 

Продовженням цього проекту стала розробка нової серії публікацій у 

соціальній мережі на тему  порад молодому поколінню, підбірки визначень 

кохання, переліку найбожевільніших та найвеселіших подій життя людей 

похилого віку. Ідея такого продовження виникла у учасників тренінгової 

групи з розвитку готовності до роботи з людьми похилого віку. 

Напрям 3. Тренінг готовності спеціалістів соціономічної сфери та 

волонтерів до роботи з людьми похилого віку. 

Задля підвищення рівня психологічної готовності фахівців соціальної 

сфери до роботи з людьми похилого віку та особливо до соціально-

психологічної підтримки їхньої суспільної активності розроблено та 

апробовано тренінг. Його зміст полягає у підвищенні готовності та мотивації 

фахівців і волонтерів до роботи з людьми похилого віку, усвідомленні 

мотивів та сенсу надання їм допомоги, підвищення їхньої суспільної 

активності, покращенні якості емоційних аспектів взаємодії між фахівцями, 

волонтерами та людьми похилого віку. Порівняння даних психологічного 
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тестування учасників перед тренінгом і після нього, свідчить про позитивні 

зміни у психологічній готовності фахівців соціальної сфери до соціально-

психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

Питання, пов’язані з підготовкою спеціалістів у галузі соціальної 

роботи з людьми похилого віку, які могли б компетентно, творчо допомагати 

вирішувати соціальні проблеми людей є вкрай важливим сьогодні для 

нашого суспільства. Проте, у нашій роботі ми ставимо акцент не на 

професійній підготовці майбутніх соціальних  працівників, а на формуванні 

психологічної готовності до роботи з такою категорією. 

Мета даного тренінгу: розвиток готовності працівників соціономічної 

сфери та волонтерів до роботи з людьми похилого віку; усвідомлення 

справжніх мотивів та сенсу надання допомоги людям похилого віку; 

подолання можливих бар’єрів у роботі з людьми похилого віку. 

Завдання тренінгу: 

 підвищити рівень обізнаності щодо роботи з людьми похилого віку; 

 подолати стереотипи та бар’єри у роботі з людьми похилого віку;   

 усвідомити справжні мотиви та сенс надання допомоги людям 

похилого віку; 

 засвоєння знань, умінь та навичок взаємодії з людьми похилого віку; 

 розвиток емоційної компетентності; 

 оволодіння навичками надання соціально-психологічної підтримки; 

 формування умінь та навичок надання соціально-психологічних послуг 

людям похилого віку. 

Враховуючи завдання тренінгу, ми визначили його структуру, яка 

передбачала 6 занять по 2 годині 40 хвилин. Учасники тренінгової групи – 7 

фахівців із соціальної роботи та 6 волонтерів. Структура тренінгу включала 

п’ять сесій, які розроблені відповідно до виділеної нами структури 

психологічної готовності. 

Сесія 1. Знайомство та актуалізація тематики. 
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Сесія 2. Бар’єри та стереотипи у роботі з людьми похилого віку. 

Сесія 3. Новітні технології у роботі з людьми похилого віку. 

Сесія 4. Мотиви та сенс надання соціально-психологічної підтримки 

людям похилого віку. 

Сесія 5. Розвиток комунікативної компетентності учасників тренінгу. 

Сесія 6. Розбір кейсів з практики роботи з даною категорією. 

Обговорення результатів роботи групи повинно відбуватися після 

кожного заняття і після завершення тренінгу в цілому. Індикаторами оцінки 

тут виступають висловлювання учасників про одержання цінного досвіду в 

процесі роботи групи, про усвідомлення того, що кожен з учасників отримав 

під час тренінгу, і, як це може допомогти в подальшому житті та професійній 

діяльності. Для відстежування результатів тренінгу ми фіксували зміни у 

судженнях, реакціях, емоційних станах та мімічних проявах учасників.  

Перша сесія «Знайомство та актуалізація тематики» містила 

обговорення сучасного стану роботи з людьми похилого віку в Україні та в 

світі. Було організоване обговорення сучасних теорій старіння. У ході бесіди 

виявилось, що учасники недостатньо ознайомлені із історією досліджень з 

проблематики старіння, науковими теоріями старіння та сучасними 

розробками з цього питання. Тому біло вирішено провести міні-лекцію про 

основні біологічні, соціологічні, психологічні та комплексні теорії старіння 

та сучасні концепції благополучного старіння.  

Учасники тренінгу продемонстрували дещо фрагментарні знання і 

щодо системи роботи з людьми похилого віку, не змогли назвати всі 

соціальні послуги, що надаються людям похилого віку в Україні, державні та 

недержавні напрями та форми роботи з такою категорією. Задля підвищення 

обізнаності у цьому питання для учасників була проведена лекція про 

основні принципи та напрямки соціальної політики, які впроваджуються при 

роботі  цією соціальною групою в Україні та закордоном. Після цього була 

організована групову дискусію на тему «Положення та проблеми людей 

похилого віку в Україні», під час якої підіймались питання, щодо  положення 
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людей похилого віку в Україні, факторів, що впливають на якість їхнього 

життя, дій держави, які поліпшують або погіршують умови життя людей 

похилого віку, особливостей здійснення та перспектив розвитку соціальної 

роботи з даною категорією в Україні.  

Усі учасники активно були включені у обговорення, висували 

аргументи стосовно актуальності та важливості допомоги та підтримки 

людей похилого віку. Варто також зазначити, що були озвучені ідеє щодо  

популяризації сімейних цінностей, здорового способу життя у руслі 

профілактичних заходів щодо загострення проблем похилого віку та 

формування нового, «позитивного» образу старості в українському 

суспільстві.  

Третя сесія передбачала роботу з актуалізації та подолання стереотипів 

та бар’єрів у роботі з людьми похилого віку. Учасникам було запропоновано 

згадати позитивні та негативні стереотипи щодо люди похилого віку. Серед 

негативних стереотипів були названі наступні: люди похилого віку бідні, 

агресивні, вперті, мають багато хвороб, потребують багато уваги та догляду, 

важко навчаються, не зацікавлені в отриманні нових знань, скептично 

відносяться до нового, не розуміють молодь, часто ображаються на рідних, 

«буркотуни», живуть минулим, примхливі, важкі на підйом, часто дають 

непрохані поради та інші. Серед позитивних стереотипів прозвучали такі:   

люди похилого віку добрі, турботливі, мудрі, мають багато досвіду, завжди 

готові допомогти, вислухати, дати пораду, працьовиті, смачно готують тощо. 

Після формування списків усіх стереотипів нами була організована дискусія 

у ході якої було виявлено, що майже всі стереотипи можна застосувати і до 

інших вікових груп, так наприклад діти так само можуть бути примхливими, 

потребувати багато уваги та догляду, багато хвороб може мати людина будь 

якого віку, так само і агресія може проявлятися у будь якому віці, в той же 

час і такі риси характеру як доброта, турбота, працьовитість не залежать від 

віку. Учасники тренінгу дійшли до висновку, що при спілкуванні та роботі з 

людьми похилого віку не варто керуватися суспільними стереотипами, 
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необхідно сприймати людини похилого віку як особистість, яка 

сформувалась під впливом певних життєвих обставин, зважати на її унікальні 

особливості та риси характеру і особливо важливо звертати увагу на  

індивідуальні особливості, соціально-психологічні характеристики, запити, 

потреби, інтереси  клієнтів, не сприймати їх шаблонно, стереотипно. Саме 

через стереотипи та безпідставні висновки щодо людей похилого віку 

породжують бар’єри та труднощі у роботі з цією соціальною групою. 

Продовжуючи роботу, на третій сесії, що мала назву «Новітні 

технології у роботі з людьми похилого віку» для учасників була проведена 

міні-лекція про новітні технології роботи з людьми похилого віку та 

інновації у цій сфері. В продовження лекційної частини учасникам були 

продемонстровані мультимедійні матеріали, які містили реальні приклади 

новітніх технологій роботи з цією соціальною групою, що успішно 

реалізуються в Україні та за кордоном, а також приклади життєвих історій 

людей похилого віку, які продовжили бути активними після виходу на 

пенсію, тих, хто розпочав свою суспільну активність після завершення 

трудової діяльності та тих, хто кардинально змінив свій спосіб життя у 

похилому віці і став яскравим прикладом втілення концепції активного, 

благополучного старіння. 

Такі життєві приклади та історії були сприйняті учасниками позитивно, 

мали емоційний відгук, підштовхнули замислитись щодо перспектив власної 

старості. Більша частина учасників із захопленням відгукувалась про такі 

позитивні приклади активності у старості, наводили приклади подібної 

активності серед своїх знайомих та родичів. Але варто відмітили, що були і 

такі учасники, які наголошували, що такі приклади одиничні. Внаслідок 

цього була організована дискусія щодо чинників активності людей похилого 

віку. Під час цієї дискусії були представлені результати нашого дослідження, 

які і стали основою для обговорення.  

На четвертій сесії «Мотиви та сенс надання соціально-психологічної 

підтримки людям похилого віку» учасникам було запропоновано зіграти у 
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сюжетно-рольову гру «Зоряні війни». Основне завдання даної гри полягає в 

тому, щоб надати можливість учасникам тренінгу стати на місце людей 

похилого віку, краще зрозуміти їх соціальний і психологічний стан. Вона 

направлена на вивчення дискримінації, яку відчувають на собі різні групи 

клієнтів в суспільстві, в даному випадку люди похилого віку, усвідомлення 

утиску, з яким вони стикаються, кращого розуміння особливостей 

спілкування, допомоги та підтримки цієї соціальної групи.  

Учасники були розділені на дві групи. Перед початком гри їм було 

запропоновано замислитись над певними питаннями, наприклад: Як 

суспільство сприймає людей похилого віку? Чи має поведінка людей 

похилого віку вплив на суспільство? В якій ролі найчастіше виступають 

люди похилого віку: жертв або агресорів? Яку роль люди похилого віку 

зазвичай виконують у родині? Які очікування у суспільства щодо людей, які 

досягають пенсійного віку? та написати на аркуші паперу якомога більше 

слів, що виражають ставлення суспільства до людей похилого віку.  

Після цього учасники тренінгу перейшли до безпосередньо до гри, 

основна ідея якої полягала у наступному: одна з груп – група людей похилого 

віку, які є останніми представниками цієї групи на планеті Земля. 

Суспільство знайшло спосіб зменшити кількість людей похилого, що 

залишилися тільки ці представники. На Землі вирішили, що люди похилого 

віку їм більше не потрібні і що з ними занадто багато проблем. Для людей 

похилого віку побудували космічний корабель і хочуть відправити на іншу 

планету. Люди похилого віку вивчили багато планети і прийняли рішення 

сісти на планету Справедливість. Друга група учасників – рада  керівників 

планети Справедливість. Ця планета відома своєю справедливістю і хорошим 

рівнем життя. У всіх є робота, соціальні проблеми відсутні, послуги 

медицини та освіти вищої якості, і вам здається, що вас тут приймуть. Вищі 

керівники погодились зустрітися з людьми похилого віку, щоб обговорити їх 

випадок. Перша група повинна була провести презентацію і пояснити, чому 

вони думають, що їм повинні дозволити залишитися на новій планеті. Добрі і 
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справедливі вищі керівники у ролі другої групи учасників тренінгу  уважно 

вислухати. Важливо відмітити, що із Землі на людей похилого віку прислали 

характеристику (учасникам другою групи надається перелік стереотипів 

щодо людей похилого віку, які були виділені під час попередньої сесії). 

Учасникам обох команд був наданий час для підготовки презентацій груп. 

Далі відбуваються презентації команд, обговорення їх позицій, дискусія 

щодо їх подальших можливостей щодо перебування на новій планеті. Під час 

виступу ми стежити за виступами груп і стежити за збіг сказаного з тим, що 

написано на листках. Наприклад, «Але тут написано, що ви не в змозі 

працювати» тощо. Вправа завершується заключним словом тренера, який 

повідомлює що жителі планети Земля змінили своє рішення та просять 

людей похилого віку повернутися. Після завершення гри, усі учасники зняли 

свої ролі та перейшли до обговорення своїх відчуттів, емоцій та вражень. 

 Варто відмітити, що така гра була сприйнята на початку з ентузіазмом, 

але у ході гри емоції учасників кардинально змінювалися. «Пенсіонери» 

ставали більш пригніченими, розчаровувалися ходом гри, злилися, ставали 

агресивно налаштованими. Усі учасники, що брали участь у вправі в ролі 

«пенсіонерів» відмітили, що відчували на собі упереджене ставлення, тиск 

стереотипів щодо людей такого віку, вони почували себе ображеними та 

несправедливо відокремленими від життя суспільства, таке ставлення не 

було їм зрозуміле, адже себе вони відчували повними сил та корисними для 

суспільства, під кінець вправи майже всі учасники відчували себе 

приреченими, ображеними, частина відчувала гнів та роздратування. Всі 

учасники відмітили, що не хотіли б відчувати себе так після свого виходу на 

пенсію. На думку учасників, вправа допомогла краще зрозуміти відчуття та 

переживання людей похилого віку, зокрема, як самі люди похилого віку 

хотіли б, щоб з ними працювали, чого їм не вистачає, навіщо надавати 

соціально-психологічну підтримку людям похилого віку, а також відчули на 

собі наскільки вона є важливою та необхідною.  
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П’ята зустрічі (сесія 5 «Розвиток комунікативної компетентності 

учасників тренінгу») передбачала роботу над усвідомленням  принципів та 

ознак комунікативної компетентності, відпрацюванням навичок активного 

слухання, відпрацювання навичок невербального спілкування, емоційними 

проявами. 

Учасникам були запропоновані виконати низку вправ, серед яких були 

«Детектив» (вправа направлена на відпрацювання вміння дослівно 

повторювати сказане партнером), «Вірш по-новому» (вправа направлена на 

відпрацювання вміння передавати суть сказаного своїми словами), «Сліпе 

слухання» (вправа направлена на демонстрацію неефективності передачі 

інформації без зворотного зв'язку), «Пум - пум - пум» (вправа направлена на 

усвідомлення цінностей відкритих запитань для розуміння партнера по 

спілкуванню), «Вавілонська вежа» (вправа направлена на підвищення рівня 

згуртованості та взаємодії в групі, розвиток навичок невербальної 

комунікації),  «Вчимося розуміти один одного» (вправа направлена на 

розвиток навичок невербальної комунікації),  «Передача емоцій та почуттів» 

(вправа направлена на підвищення навичок розпізнавання емоцій 

співрозмовника), «Проблемний діалог» (вправа направлено на 

відпрацювання навичок спілкування та ведення переговорів в ситуаціях 

різного психологічного контакту між партнерами) та інші вправи направлені 

на підвищення комунікативної компетентності учасників тренінгу.  

Наведемо приклад вправи на подолання бар’єру страху: «Візьміть 

декілька комплектів карток. Розділіть всіх учасників на групи по 3-4 людини 

і роздайте кожній групі по одному повного комплекту карток , на яких 

позначені наступні групи клієнтів (по одній групі клієнтів на кожній картці): 

1) Літні люди з деменцією; 2) Агресивні люди похилого віку; 3) Люди 

похилого віку з інвалідністю; 4)Невиліковно хворі люди похилого віку; 5) 

Люди похилого віку, що живуть у будинках пристарілих; 6) Одинокі 

пенсіонери; 7) Лежачі літні люди. «Розкладіть картки починаючи з 

найскладнішою групи клієнтів, робота з якої викликає у вас найбільшу 
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тривогу. Або почніть розкладати їх знайменш лякаючою вас і в кінці 

розмістіть найбільш лякаючу вас групу. Завдання зрозуміло? Дуже важливо, 

щоб ви працювали в групі і обговорювали всі варіанти. У підсумку ви 

повинні прийти до єдиного рішення». Через 20 хв. «Теперь візьміть 3 останні 

картки, де позначено 3 груп клієнтів, робота з якими вас найбільш лякає, і 

обговорити в групах, що саме робить роботу з даними групами такої 

складної. Подумайте про те, що особисто ми як фахівці знаходимо складним, 

щоб не звалювати все на поведінку клієнтів. Часто у нас є особисті внутрішні 

побоювання роботи з «важкими групами». Це можуть бути страх агресії, 

попередній негативний досвід, брак знань, подразнювальна зовнішність або 

поведінку клієнта тощо. Питання для шеренгу та рефлексії: Які страхи були 

присутні у Вас частіше? Чи вдалося Вам подолати їх? Яким чином?Як Ви до 

цього справлялися зі страхами?Чи є ці страхи дійсними? Чи є ваші страхи 

подібними до страху інших?Чи пов’язані ці страхи з цією категорією?» 

Під час шерінгу та рефлексії учасники тренінгу обговорили, які емоції, 

почуття та труднощі у них найчастіше виникають під час спілкування з 

людьми похилого віку, також згадали, які емоції та почуття виникали 

протягом минулого заняття під час перебування у ролях; навчились 

ідентифікувати переживання інших людей, не забуваючи про свої власні та 

управляти своїми емоціями. Також розглянули основні мотиви молодих 

спеціалістів працювати з такою категорією клієнтів. Під час обговорення  

учасники наголошували на тому, що дуже часто під час спілкування з 

людьми похилого віку виникають сильні, амбівалентні емоції та почуття, 

наприклад співчуття, жалість, агресія та роздратування, що заважають 

зрозуміти суть розмови, зникає бажання спілкуватися з такою людиною, 

іноді під час розмови перестаєш розуміти за цим почуттям те, що відчуваєш 

сам насправді. Далі учасники поділились на групи по кілька чоловік; 

завданням було згадати одну ситуацію взаємодії з людьми похилого віку, яка 

супроводжувалася глибокими емоційними переживаннями, яку б могли 
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розповісти в групі. Під час обговорення учасники виходили на рефлексію у 

загальному колі.  

Зміст шостої сесії полягав у розборі кейсів з практики роботи з даною 

категорією. Приклад роботи з кейсом: Всі учасники сідають у великій 

замкнуте коло, в центр якого ставиться два порожніх стільця. Тренер просить 

кого-небудь виконати роль клієнта і сісти на один зі стільців. «Дякую, що 

погодилися на цю роль. Я вважаю, що для того, щоб виконати роль на очах у 

всіх, потрібно чимало мужності. Тому Ви молодець! Зараз я розповім Вам я 

розповім про Вашу ролі. (Тренер на одинці кожному розповідає його роль). 

Ви жінка 63 років. Як Вас будуть звати? Добре. Отже, Вам 63 роки. Торік 

помер Ваш чоловік, з яким Ви прожили все своє життя. Він був для Вас всім. 

Ви готували йому їжу , прали і прибирали за ним, підтримували його у 

важких ситуаціях, слухали його скарги по роботі, допомагали йому, любили 

його. Зараз його немає. З грошима важко, але Вам вдається ходити на базар 

два рази на тиждень , щоб купити овочів і трохи м'яса на суп. Велику частину 

часу Ви сидите вдома, дивіться телевізор, який, в принципі, Ви включаєте, 

щоб не нудьгувати. Ніхто не приходить провідати Вас. Родичі не хочуть 

знатися з Вами. Раніше все було по-іншому: будинок завжди був повний 

людей: були діти, а чоловік приводив у гості друзів по роботі. Тоді Ви мріяли 

про час, щоб можна було просто задерти догори ноги і насолодитися тишею. 

Ось і отримали це тепер. 

Тепер тренер просить іншого учасника зіграти роль соціального 

працівника: «Ви соціальний працівник. Лікуючий лікар пані Х дав Вам 

завдання відвідати її. Він турбується, що вона не приходила до нього на 

прийом жодного разу за останні 7 місяців. Ваше завдання - поговоріть з нею. 

Намагайтеся не повчати її . Найбільше вона потребує уваги і розумінні. 

Постарайтеся обережно переказати те , що вона вам розповіла, показати, що 

Ви дійсно розумієте, як їй доводиться і з якими проблемами вона 

стикається.». Починається рольова гра. 
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Приклад  питаннь для обговорення: Як вам було у ролі людини 

похилого віку? А в ролі соціального працівника? Що було важко? А що 

давалося легко? Які труднощі у розмові виникали? Якими прийомами 

користувалися? Які завдання Ви перед собою ставили? Чи задоволені Ви 

своєю бесідою? 

Під час сесії було розібрано декілька подібних кейсів. Кейси були 

підготовлені тренером, але також було розібрано декілька ситуацій 

запропонованих учасниками тренінгу. Також під час сесії була здійснена 

робота з подолання тривожності щодо професійної взаємодії з людьми 

похилого віку. Наявна тривожність продукує виникнення негативних емоцій, 

та ірраціональні судження, що заважають організувати професійну взаємодію 

на належному рівні.  Під час тренінгу використовувалися елементи 

раціонально-емотивної терапії. Було пропрацьовано індивідуальні 

ірраціональні судження та уявлення. Було виявлено, що більшість 

негативних емоцій, що виникають у спеціалістів при взаємодії з людьми 

похилого віку не пов’язані з самою категорією, а є наслідком власних 

інтерпретацій, суспільних стереотипів та «вірувань». Робота була спрямована 

на виявлення таких ірраціональних інтерпретацій, що призводять до 

порушення емоційних та поведінкових реакцій.  

Наприклад: «Мені не подобається ця категорія людей і в майбутньому я 

не хочу стикатися з такими клієнтами», «Всі люди дратують мене своїми 

розповідями про минулі часи», «Пенсіонери агресивно налаштовані на 

молодих людей», «Майже всі мої контакти з людьми похилого віку 

негативно забарвлені», «Якщо пенсіонери самі захочуть змінитися, то і люди 

прийдуть їм на поміч», «Я боюсь, що сам не впораюсь з роботою і ніхто не 

прийде, не допоможе мені» тощо. Кожне ірраціональне судження було 

спростовано спочатку тренером, а потім і самим автором судження в декілька 

етапів. В деяких випадках для позбавлення ірраціональних суджень 

використовувалося програвання ситуацій, що їх спричиняють. Після такого 

пропрацювання, учасники відмітили, що тепер вони краще розуміють 
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причини виникаючих у них емоцій при спілкуванні з людьми похилого віку. 

40% учасників зізналися, що насправді відсутність бажання працювати з 

такою категорією було пов’язано зі страхом невдачі у роботі, та/або 

ймовірність виникнення неконтрольованої ними реакцій та емоцій під час 

взаємодії та спілкування з такою категорією населення. Ми спостерігали 

позитивну динаміку у зміні мотивів уникнення невдачі на мотив досягнення 

успіху.  

Підводячи підсумки тренінгу серед якісних результатів тренінгу, 

можна відмітити те, що по закінченню тренінгу 85% учасників почали 

вживати «Я-висловлювання», звертаючись один до одного та висловлюючи 

свою думку на коло, тим часом як на початку тренінгу, говорити тільки за 

свої відчуття та поведінку, не порівнюючи себе з іншими, могла лише 

незначна частка учасників. Учасники тренінгу відмітили, що після тренінгу 

їм стало легше диференціювати свої емоції та контролювати їх. Під час 

тренінгу спостерігалося поглиблення саморозкриття і самопізнання 

учасників. Вони відзначали, що самі не очікували від себе такого ступеня 

відвертості, готовності обговорювати і вирішувати досить особисті питання. 

Спостерігалося також прагнення підтримувати одне одного і допомагати 

вирішувати особистісні проблеми, хоча попередньо учасники скаржилися на 

відсутність згуртованості, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Показово, що 

кожен учасник поступово приймав правила тренінгу, і якщо на першому 

етапі функція підтримання правил здебільш виконувалась тренером, то з 

часом її взяли на себе самі учасники. 

В групі встановилися глибші зв’язки, що дозволило учасникам відверто 

ділитися своїм життєвим досвідом, проблемами, цінностями. Помітно 

зростала емпатія, зменшувалась категоричність в оцінках себе та інших. 

Спостерігалось підвищення рефлексії щодо стратегій власної поведінки у 

різних ситуацій, власної ідентифікації і життєвого призначення, що можна, 

на нашу думку, розглядати як передумову будування та розвитку кар’єри в 

цьому напрямку роботи. 
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Підтвердження результативності тренінгу є і те, що учасники ділились 

досвідом використання набутих вмінь та навичок у буденному спілкуванні, 

деякі розповідали про свій досвід участі колегам та друзям та рекомендували 

пройти подібний тренінг, якщо буде така можливість. Також свідченням 

того, що тренінг проходив успішно є те, що емоційні реакції учасників 

відповідали змісту вправ і лекцій, усі учасники вільно спілкувались між 

собою, були помітні невербальні прояви відкритості, взаємної симпатії та 

зацікавленості, учасники ставили запитання за темами блоків тренінгу та 

охоче брали участь у групових дискусіях, обговорення навчання та вражень 

продовжувалось поза тренінгового простору. 

Порівняння даних психологічного тестування перед тренінгом і після 

нього також вказало на позитивні зміни в розвитку мотиваційного та 

емоційно-вольового компонентів психологічної готовності спеціалістів та 

волонтерів до роботи з людьми похилого віку. 

Діагностичний матеріал за методиками надав можливість отримати та 

проаналізувати наступні данні: за результатами методики «Мотивація до 

успіху» Т. Елерса із 13 досліджуваних, після проведення тренінгу, лише у 1 – 

низький рівень мотивації, у 5 респондентів наявний середній рівень 

мотивації, у 5 – помірковано високий рівень мотивації, і у 2 – занадто 

високий рівень мотивації до успіху. Ми зобразили їх у відсотковому 

відношенні на Рис.3.1. 

 

Рис. 3.1. Показники рівня мотивації досягнення успіху після 

проведення тренінгу підвищення психологічної готовності  
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Такі данні свідчать, що  рівень мотивації до успіху у групі підвищився, 

кількість людей з помірно високою мотивацією підвищилася. Також 

збільшилась кількість осіб з занадто високою мотивацією до успіху, але цей 

факт ми пов'язуємо з короткочасною мотивацією до роботи внаслідок 

занадто високого емоційного піднесення після тренінгу та успішного 

втілення проекту.  

За результатами методики діагностики самооцінки рівня тривожності 

Спілбергера-Ханіна було визначено, що із 13 учасників тренінгу після 

проведення тренінгу, високий рівень ситуативної тривожності має 1 

респондент, середній рівень ситуаційної тривожності має 3 респонденти, 

низький – 9 респондентів. Високий рівень особистісної тривожності має 1 

респондент, середній рівень особистісної тривоги має 2 респонденти  і 10 

мають низький рівень тривожності. Ми представили дані у відсотковому 

відношенні на рис.3.2. 

 

 

Рис.3.2. Самооцінка рівня тривожності (за методикою Спілбергера – 

Ханіна) після проведення тренінгу 

 

Для порівняння, розподіл показників до проведення тренінгу був 

наступний: високий рівень ситуативної тривожності мало 5 респондентів,  

середній рівень ситуаційної тривожності – 7 респонденти, низький – 1 

респондент. Високий рівень особистісної тривожності був виявлений у 3 

респондентів, середній рівень особистісної тривожності мало 9 респондентів 

і 1 мав низький рівень тривожності.  
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По закінченню тренінгу, результати застосованих методик дають 

змогу зробити висновок, що проведений тренінг є ефективним. У учасників 

підвищився показник мотивації до успіху, знизився рівень ситуативної та 

особистісної тривожності. Дані методики все ж не розкривають всієї картини 

змін у учасників тренінгу, внаслідок загальності своїх показників та 

направленості методик, тому у визначенні ефективності тренінгу особливу 

увагу було приділено результатам анкетування та об’єктивним змінам у 

мотиваційній та емоційних сферах учасників, їх поведінці,судженнях тощо. 

Значним результатом проведеного тренінгу ми вбачаємо виникнення 

нових ідей стосовно подолання стереотипів щодо людей похилого віку. 

Учасники тренінгу не тільки підвищили свій рівень готовності та мотивації, 

але і продемонстрували її завдяки розробці та реалізацію власного 

соціального проекту. Ідея проекту полягала в тому, щоб через офіційну 

сторінку організації у соціальних мережах поширювати інформацію стосовно 

«життєвої мудрості» людей похилого віку.  

Підкріплення результатів тренінгу та демонстрація їх у вигляді 

проекту має конкретні переваги. Зокрема, це забезпечує концентрацію зусиль 

і ресурсів на чітко визначених цільових групах клієнтів; локалізацію 

діяльності у визначених часових і географічних межах; застосування 

специфічних методів втручання відповідно до особливостей цільових груп; 

переважну орієнтацію на результати (проміжні й кінцеві), які можна 

виміряти об’єктивно. 

Проект направлений на сприяння поліпшення зв’язків між 

поколіннями, зближення людей похилого віку і молоді, передача життєвого 

досвіду, знань, навичок молодим. Також у своєму проекті учасники ставили 

за мету спростування сталої думки, що у людей похилого віку та молоді 

немає спільних тем для розмов і часто виникають труднощі у спілкуванні з 

такою категорією людей; а також обмін досвідом між поколіннями та зміна 

уявлень про відсутність діалогу між молоддю та людьми похилого віку. 

Цільова аудиторія: люди похилого віку та молодь 
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Місце реалізації проекту: танцювальний майданчик «Життєлюби» 

Завдання проекту: 

 забезпечити передачу досвіду людей похилого віку молоді; 

 зруйнувати уявлення про незацікавленість молоді життям людей 

похилого віку та навпаки; 

 налагодити взаємодію та діалог між людьми похилого віку та 

молоддю (За матеріалами презентації проекту) 

Учасники наголосили на тому, що реалізують цей проект як пілотний. 

Тобто вони хотіли перевірити реальність реалізації такого роду проектів, 

визначити доцільність обраної форми проекту, відчути на практиці 

специфіку та нюанси таких проектів. У перспективі вони вбачають залучення 

до організації таких проектів школярів, студентів та інших представників 

молоді, а співробітники фонду та волонтери могли б виступати у якості 

волонтерів-організаторів, координаторів, модераторів під час їх реалізації.  

Зміст проекту полягав у спілкуванні з людьми похилого віку, 

побудуванні діалогу з ними та взаємодії. Співробітники фонду та волонтери 

знайомилися з людьми похилого віку, що прийшли на танцювальний 

майданчик «Життєлюби», брали в них  «інтерв’ю», задавали завчасно 

підготовлені питання, які потім узагальнили у вигляді порад молодому 

поколінню, підбірки визначень кохання та списку найбожевільніших і 

найнезабутніших вчинків у житті людей похилого віку.  

Усі учасники були задоволеними результатами проекту, учасники 

відмітили, що і вони, і пенсіонери отримали позитивні емоції під час 

спілкування; люди похилого віку легко йшли на контакт і у учасників не 

було побоювань, що може виникнути ситуація негативного характеру. 

Завдяки заняттям, направлених на контроль емоцій, їм вдалося перебороти 

свої страхи та навіть адекватно сприймати наявні відмови спілкуватись. Вони 

відмітили, що самі пенсіонери виказували їм вдячність, що вони цікавляться 

їх життям,  завдяки цьому вони відчувають свою потрібність, включеність у 

життя соціуму, зближення з молодшим поколінням. Також цей проект 
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виявився певною мірою орієнтованим на реалізацію виховних можливостей 

осіб похилого віку. Люди похилого віку вчили учасників проекту 

танцювальним «па», що дозволило поєднати інтереси молоді та людей 

похилого віку. Така інтеграція також відбувається шляхом творчої 

активності. Співробітники фонду та волонтери відмітили, завдяки такому 

щирому спілкуванню на відверті теми, їм вдалося розкрити для себе раніше 

не відомі сторони життя своїх підопічних. 

Можемо зробити висновки, що подальше втілення таких проектів є 

доцільним як для розвитку готовності до роботи з людьми похилого віку так і 

для покращення становища людей похилого віку у суспільстві. Проектна 

діяльність може виступати моделлю діяльності з такою категорією. Участь у 

такій діяльності дозволить співробітникам фонду та волонтерам застосувати 

на практиці отримані знання щодо роботи з певною категорією, у нашому 

випадку з людьми похилого віку, організувати взаємодію з клієнтською 

категорією на належному професійному рівні, спробувати свої сили і 

визначити власні сильні і слабкі сторони, виявити компетенції, які ще треба 

набути. Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів 

навчання та підготовки, тому що він створює умови для творчої 

самореалізації, підвищує мотивацію для отримання знань, умінь, навичок, 

сприяє розвитку професійних компетенцій. Тому, ми вважаємо, доцільним 

використання проектної діяльності у формуванні готовності співробітників 

фонду та волонтерів до роботи з людьми похилого віку. 

 

Висновки до розділу 3 

Розроблена нами програма соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку передбачаэ роботу над 

переведення людей похилого віку  із об’єктної у суб’єкту позицію щодо їх 

суспільної активності. 

Перший напрям роботи спрямований  на особистісне зростання людей 

похилого віку, що в результаті сприятиме їх суспільній активності. Другий 
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напрям роботи передбачає організацію роботи груп взаємопідтримки та 

взаємодопомоги для людей похилого віку, в тому числі роботи з їх 

найближчим оточенням. Зміст третього напряму роботи безпосередньо 

пов'язаний з тими фахівцями, які здійснюють або можуть здійснювати 

соціально-психологічну підтримку людей похилого віку, а саме підготовку та 

перепідготовку таких фахівців, відповідно до нових підходів у роботі з 

людьми похилого віку. 

Розроблена та апробована програма, з одного боку, відповідає 

соціальному запиту і соціальним базовим установкам, а з іншого – 

індивідуально-психологічним особливостям людей похилого віку. Завдяки її 

реалізації вдалося змінити установки та певні психологічні якості людей 

похилого віку, які не задіяні у суспільно активній діяльності, організувати 

сумісну роботи суспільно активних та суспільно неактивних людей похилого 

віку; підвищити рівень психологічної готовності соціальних працівників, 

співробітників благодійної організації та волонтерів до роботи з такою 

категорією; сформувати чітке усвідомлення важливості та ролі суспільної 

активності у процесі «активного», «успішного» старіння особистості та 

соціально-психологічної підтримки у цьому процесі. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретико-емпіричне 

узагальнення результатів дослідження соцільно-психологічних чинників 

підтримки суспільної активності людей похилого віку, що дає підстави 

зробити такі висновки.  

1. Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до трактування 

соціальної активності людей похилого віку дозволив розробити модель, яка 

містить такі рівні: міжособистісний, суспільний, громадський, 

громадянський. Відповідно до цих рівнів змінюється особистісна позиція 

людей похилого віку щодо суспільної активності – від об’єктів впливу до 

суб’єктів соціальних змін. Суспільна активність є однією з базових форм 

загальної соціальної активності людини. Суспільна активність трактується як 

добровільна участь особи у соціальних діяльностях та ініціативах, що 

виходять за межі професійних або родинних обов’язків, спрямована на 

підтримання суспільних цінностей. Суспільна активність існує як здатність 

особистості до цілеспрямованої взаємодії із різними соціальними суб’єктами 

та виявляється в діяльності, спрямованій на перетворення наявних структур 

та відносин відповідно до усвідомлюваних соціальних потреб та інтересів 

особи. 

2. Доведено, що на участь у суспільній активності впливають такі 

внутрішні соціально-психологічні чинники: структура ціннісних орієнтацій 

особистості, тип спрямованості, наявність соціальних інтересів, ступінь 

задоволеності потреб, відчуття соціальної підтримки, рівень самооцінки 

особистості. Провідним зовнішнім соціально-психологічним чинником є 

цілеспрямована соціальна робота з підвищення суспільної активності. 

3. Встановлено, що люди похилого віку можуть займати принципово 

різні позиції щодо суспільно активності, а саме: а) споживача соціальних 

впливів та послуг (суспільно неактивні); б) активного суб’єкта соціальної дії 

(суспільно активні). 
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Суспільно активні люди похилого віку мають високий рівень 

самопочуття, активності та настрою, високий та середній рівні самооцінки, 

альтруїстичну спрямованість. У людей похилого віку, які є суспільно 

неактивними, показники за всіма шкалами знаходяться на низькому рівні. 

Також вони загалом демонструють егоїстичну спрямованість.  

Позитивна динаміка активності людей похилого віку корелює з такими 

психологічними характеристиками як покращення самопочуття та настрою, 

зростанням ролі самостійності та незалежності, особистісної значущості, 

ствердженням впевненості у власних силах, зростанням потреби у 

продуктивності життя, зниженням значущості охайності, зростанням 

значущості чуйності та турботливості. 

Зниження суспільної активності людей похилого віку пов’язане 

дефіцитарністю та зниженням готовності брати відповідальність на себе, 

зростанням значущості самопочуття внаслідок соматизації тривоги, 

виражених потреб у підтримці оточуючими, стимуляції позитивного настрою 

тощо. 

4. Програма соціально-психологічної підтримки суспільної активності 

людей похилого віку містить три взаємопов’язані напрямки, кожен з яких 

вирішує конкретне завдання, яке визначається загальною метою – 

переведення людей похилого віку із пасивної у активну позицію. Перший 

напрям спрямований на розвиток тих особистісних якостей, які впливають на 

підвищення активності людей похилого віку, та передбачає роботу у групі 

особистісного зростання людей похилого віку; другий – передбачає 

поступову трансформацію об’єктності осіб похилого віку у суб’єктність 

шляхом активації груп взаємопідтримки та взаємодопомоги; третій – 

передбачає роботу безпосередньо з тими фахівцями та волонтерами, які 

здійснюють або можуть здійснювати соціально-психологічну підтримку 

людей похилого віку, а саме в аспектах їх підготовки та перепідготовки. 

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективними можуть вважатися дослідження соціальних чинників 
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соціальної активності людей похилого віку, умов їхнього успішного старіння; 

удосконалення діяльності соціальних служб, територіальних центрів, 

благодійних установ в системі соціальної політики щодо реалізації концепції 

активного старіння. 
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Додаток А 

Тестовий матеріал за методикою САН 

Ваш пол: 

Ваш возраст: 

Вам предлагается описать свое состояние в данный момент с помощью 

таблицы, состоящей из 30 пар характеристик. Вы должны в каждой паре 

выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше 

состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени выраженности 

данной характеристики. 

1 Самочувствие 

хорошее 

3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие 

плохое 

2 Чувствую себя 

сильным 

3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя 

слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое 

настроение 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 
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18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

Спасибо большое за заполнение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

Додаток Б 

Тестовий матеріал за методикою експрес діагностики самооцінки особистості 

Ваш пол: 

Ваш возраст: 

Добрый день! Просим Вас по каждому из суждений дать ответ «очень часто», 

«часто», «редко» или «никогда» в зависимости от того, насколько 

свойственны вам мысли, описанные в тесте. 

 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.  

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе.  

3. Я беспокоюсь о своем будущем.  

4. Многие меня ненавидят.  

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.  

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.  

7. Я боюсь выглядеть глупым.  

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.  

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.  

10. Я часто допускаю ошибки.  

11. Как жаль, что я не умею говорить с людьми как следует.  

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.  

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.  

14. Я слишком скромен.  

15. Моя жизнь бесполезна.  

16. Многие неправильного мнения обо мне.  

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  

18. Люди ждут от меня очень многого.  

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.  

20. Я слегка смущаюсь.  

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.  

22. Я не чувствую себя в безопасности.  
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23. Я часто волнуюсь понапрасну.  

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.  

25. Я чувствую себя скованным.  

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.  

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я.  

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  

29. Меня волнует, как люди относятся ко мне.  

30. Как жаль, что я необщителен.  

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.  

32. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники.  

 

Благодарим за заполнение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 
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Тестовий матеріал за методикою «Альтруїзм-Егоїзм» 

Ваш пол: 

Ваш возраст: 

Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них “да” или “нет”, исходя 

из имеющейся у вас тенденции поведения в данной ситуации. 

1. Вам часто говорят, что вы больше думаете о других, чем о себе?  

2. Вам легче просить за других, чем за себя?  

3. Вам трудно отказать людям, когда они вас о чем-нибудь просят?  

4. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятности?  

5. Для себя вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других?  

6. Вы стремитесь сделать как можно больше для других людей?  

7. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить для других 

людей?  

8. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других?  

9. Ваша отличительная черта – бескорыстие?  

10. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?  

11. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?  

12. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?  

13. Ваша отличительная черта – стремление помочь другим людям?  

14. Вы считаете, что сначала человек должен думать о себе, а потом уже о 

других?  

15. Вы обычно много времени уделяете своей особе?  

16. Вы убеждены, что не нужно для других сильно напрягаться?  

17. Для себя у вас обычно не хватает ни сил, ни времени?  

18. Свободное время вы используете только для своих увлечений?  

19. Вы можете назвать себя эгоистом?  

20. Вы способны приложить максимальные усилия лишь за хорошее 

вознаграждение?  
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Додаток Г 

Тестовий матеріал за шкалою соціальної підтримки 

Ваше имя: 

Возраст: 

Пожалуйста, ответьте на вопросы теста. Ответ поставьте, пожалуйста, в 

конце фразы. Варианты ответов:  

-Да.  

-Нет. 

 

1. Есть кто-то, кто рядом, когда я в беде.  

2. Есть кто-то, с кем я могу разделить свои беды и радости.  

3. Моя семья на самом деле хочет мне помочь.  

4. Я получаю эмоциональную поддержку, в которой нуждаюсь, от моей 

семьи.  

5. У меня есть кто-то, с кем я чувствую себя хорошо.  

6. Мои друзья в действительности пытаются мне помочь.  

7. Я могу рассчитывать на моих друзей, когда мне плохо.  

8. Я могу говорить о моих проблемах с моей семьей.  

9. У меня есть друзья, с которыми я могу разделить свои беды и радости.  

10. Есть кто-то особый в моей жизни, кого заботят мои чувства.  

11. Моя семья хочет помочь мне в принятии решений.  

12. Я могу говорить о моих проблемах с моими друзьями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

Додаток Ґ 

Тестовий матеріал за методикою визначення життєвих цінностей особистості 

Ваш пол: 

Ваш возраст: 

Вам предлагается продолжить напечатанные на выданном бланке 

предложения. Крайне важно, чтобы мысли, внесенные в бланк, были 

искренними и принадлежали именно вам. Запишите любые мысли, которые 

кажутся вам важными как в настоящий момент, так и в целом в вашей жизни. 

 

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Я непременно должен…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Ужасно, если…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

• Я не могу терпеть…  

 

Спасибо большое за заполнение! 
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Додаток Д 

Тестовий матеріал за методикою визначення ціннісних орієнтацій (М. Рокіч) 

Ваше имя:  

Возраст:  

Сейчас Вам будет предъявлены 2 перечня с набором из 18 

утверждений, где написаны ценности, базовые принципы, которыми Вы 

руководствуетесь в жизни. Ваша задача - разложить их по порядку 

значимости лично для Вас. 

Внимательно изучите представленный список и выберите ту ценность, 

которая для Вас наиболее значима - она займет первое место (или получит 

первый ранг). Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите 

ее на второе место. Проранжируйте все предложенные ценности. Наименее 

важная останется последней и займет, соответственно, 18-е место. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Здесь нет правильных или 

неправильных ответов. 

Перечень 1 

Ценности 
Место в 

жизни 

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни) 
  

Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые благодаря жизненному опыту) 
  

Здоровье (физическое и психическое)   

Интересная работа   

Красота природы и искусства (переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 
  

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)   

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных   
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проблем) 

Наличие хороших и верных друзей   

Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

коллег) 
  

Познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) 
  

Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 
  

Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование) 
  

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках) 
  

Счастливая семейная жизнь   

Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом) 
  

Творчество (возможность заниматься творчеством)   

Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 

внутренних противоречий, сомнений) 
  

Удовольствия (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей, развлечения) 
  

 

Перечень 2 

Ценности 
Место в 

жизни 

Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке 

вещи, четкость в ведении дел) 
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Воспитанность (хорошие манеры, умение вести себя в 

соответствии с нормами культуры поведения) 
  

Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания) 
  

Жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора)   

Исполнительность (дисциплинированность)   

Независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно) 
  

Непримиримость к недостаткам в себе и других   

Образованность (широта знаний, высокий культурный уровень)   

Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)   

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения) 
  

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)   

Смелость в отстаивании своего мнения   

Чуткость (заботливость)   

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 
  

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 
  

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями) 
  

Честность (правдивость, искренность)   

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)   

 

Спасибо большое за заполнение! 
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Додаток Е 

Ключові запитання напівструктурованого інтерв’ю для спеціалістів 

соціальної роботи, з метою виявлення рівня їх психологічної готовності до 

роботи з людьми похилого віку. 

1. Яка мета діяльності організації, в якій Ви працюєте/яку Ви очолюєте? 

2. Який результат Ви прагнете досягти від діяльності в організації  для 

цільової групи? 

3. Як Ви долаєте професійні труднощі на шляху досягнення поставленої 

мети? 

4. Як Ви б хотіли змінити наявне соціальне становище цільової групи? 

5. Як Ви оцінюєте ефективність послуги, допомоги, яку надає організація, 

яку Ви очолюєте? 

6. Як Ви б хотіли змінити соціальну ситуацію цільової групи? 

7. Що потрібно зробити для зміни соціальної ситуації цільової групи? 

8. Що нове, інноваційне, в своїй професійній діяльності Ви 

використовуєте? 

9. Які потреби є в цільової групи? 

10. Як Ви здійснюєте моніторинг становища цільової групи?  

11. Які спеціалісти, професіонали Вам потрібні для реалізації мети 

діяльності організації? 

12. Що Ви отримуєте для себе від діяльності в організації? 

13. Які професійні характеристики(якості, знання, вміння, навички)  

повинні бути у соціального працівника, щоб працювати з людьми похилого 

віку? 

14. Якими із вище перерахованих Вами  характеристик володієте Ви? 

15. Які труднощі Ви бачите в роботі з людьми похилого віку? 

16. А які позитивні моменти є у роботі з цією категорією клієнтів? 
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Додаток Є 

Тестовий матеріал за методикою діагностики самооцінки рівня тривожності 

Спілберга-Ханіна 

Ваш пол: 

Ваш возраст: 

Уважаемый респондент! Прочтите внимательно каждое из приведенных 

ниже суждений и отметьте справа в графах цифры, соответствующие вашему 

выбору из четырех альтернатив. Над ответами на предложенные суждения 

долго думать не следует. Выберите тот ответ, который более всего 

соответствует Вашему мнению. 

№п/

п 

Суждение Выбираемые ответы 

Нет, это 

не так 

Пожалуй, 

так 

Верно Совершен

-но верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в состоянии 

напряжения 

1 2 3 4 

4 Я внутренне спокоен 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя спокойно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные 

неудачи 

1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
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14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности и 

напряжения 

1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден, и 

мне не по себе 

1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

21 У меня бывает приподнятое 

настроение 

1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же 

удачливым, как другие 

1 2 3 4 

25 Я сильно переживаю 

неприятности и долго не могу 

о них забыть 

1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил, 

желание работать 

1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и 

собран 

1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные 

трудности 

1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за 

пустяков 

1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к 

сердцу 

1 2 3 4 



206 

 

32 Мне не хватает уверенности к 

себе 

1 2 3 4 

33 Я чувствую себя 

беззащитным 

1 2 3 4 

34 Я стараюсь избегать 

критических ситуаций и 

трудностей 

1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

 

Спасибо за участие! 
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Додаток Ж 

Тестовий матеріал опитувальника Елерса 

Ваш пол:  

Ваш возраст: 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «Да» или 

«Нет». 

 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% 

выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие – это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
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20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

 

Благодарим за участие! 
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Додаток З 

Значимі кореляційні зв'язки у групі суспільно активних людей похилого віку 

Показник Показник Коеф. 

кореляц.  

a c ,657(**) 

a n ,519(**) 

a Жизненная мудрость -,279(*) 

a Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных 

проблем) 

,287(*) 

a Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные 

решения) 

-,371(**) 

a Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

-,309(*) 

a Екология ,271(*) 

c n ,570(**) 

c a-e -,293(*) 

n Жизненная мудрость -,314(*) 

n Воспитанность -,280(*) 

n Независимость -,297(*) 

zn s ,296(*) 

zn d ,259(*) 

zn commun ,693(**) 

zn Счастье других -,288(*) 

zn Богатство духовной культуры ,303(*) 

zn Межличностные контакты и 

общение 

,287(*) 
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s commun ,593(**) 

d commun ,694(**) 

d Екология -,282(*) 

Активная деятельная жизнь Интересная работа ,368(**) 

Активная деятельная жизнь Свобода -,306(*) 

Активная деятельная жизнь Уверенность в себе -,380(**) 

Активная деятельная жизнь Удовольствия -,410(**) 

Активная деятельная жизнь Исполнительность ,387(**) 

Активная деятельная жизнь Независимость -,315(*) 

Активная деятельная жизнь Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

-,327(*) 

Жизненная мудрость Здоровье (физическое и психол.) ,270(*) 

Жизненная мудрость Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных 

проблем) 

-,458(**) 

Жизненная мудрость Свобода ,420(**) 

Жизненная мудрость Счастливая семейная жизнь -,422(**) 

Жизненная мудрость Исполнительность -,327(*) 

Жизненная мудрость Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать) 

,255(*) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Развитие -,318(*) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Свобода ,269(*) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Счастливая семейная жизнь -,400(**) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Счастье других -,331(**) 

Здоровье (физическое и Независимость ,264(*) 
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психическое) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

-,420(**) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Чуткость (заботливость) ,306(*) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,324(*) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

,343(**) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

Известность ,281(*) 

Интересная работа Наличие верных друзей -,518(**) 

Интересная работа Уверенность в себе -,312(*) 

Интересная работа Удовольствия -,318(*) 

Интересная работа Исполнительность ,361(**) 

Интересная работа Образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

,376(**) 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

Счастье других ,304(*) 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

Здоровье -,286(*) 

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 

Познание -,379(**) 

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 

Продуктивная жизнь -,418(**) 

Любовь (духовная и физическая Счастливая семейная жизнь ,271(*) 
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близость с любимым человеком) 

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать) 

-,306(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Познание -,281(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Развитие -,275(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Счастье других -,288(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Творчество -,307(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Удовольствия ,387(**) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Высокие запросы ,423(**) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Исполнительность ,283(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Чуткость (заботливость) -,300(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

-,589(**) 
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проблем) другим их ошибки и заблуждения) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие материальных 

проблем) 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

-,502(**) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Счастье других ,281(*) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Аккуратность ,274(*) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

-,321(*) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

-,265(*) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Чуткость (заботливость) ,270(*) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Честность (правдивость, 

искренность) 

,296(*) 

Общественное признание Продуктивная жизнь ,303(*) 

Общественное признание Развитие -,261(*) 

Общественное признание Свобода -,283(*) 

Общественное признание Уверенность в себе -,299(*) 

Общественное признание Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

-,312(*) 

Познание Счастливая семейная жизнь -,358(**) 

Познание Удовольствия -,372(**) 

Познание Исполнительность -,270(*) 

Познание Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

-,304(*) 

Познание Смелость в отстаивании своего 

мнения 

-,555(**) 
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Познание Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 

,270(*) 

Познание Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,437(**) 

Познание Твердая воля (умение настоять на 

своем, не отступать перед 

трудностями) 

-,411(**) 

Познание Известность -,362(**) 

Познание Личностный рост -,282(*) 

Познание Межличностные контакты и 

общение 

,313(*) 

Продуктивная жизнь Развитие ,457(**) 

Продуктивная жизнь Аккуратность -,259(*) 

Продуктивная жизнь Жизнерадостность -,372(**) 

Продуктивная жизнь Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 

,427(**) 

Продуктивная жизнь Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

,369(**) 

Продуктивная жизнь Привлекательность ,262(*) 

Развитие Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

,260(*) 

Развитие Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 

,457(**) 

Развитие Широта взглядов (умение понять ,256(*) 



215 

 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

Развитие Твердая воля (умение настоять на 

своем, не отступать перед 

трудностями) 

-,270(*) 

Свобода Счастливая семейная жизнь -,298(*) 

Свобода Счастье других -,271(*) 

Свобода Уверенность в себе ,501(**) 

Свобода Аккуратность -,570(**) 

Свобода Исполнительность -,472(**) 

Свобода Независимость ,530(**) 

Свобода Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные 

решения) 

,323(*) 

Свобода Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,267(*) 

Свобода самооценка ,285(*) 

Счастливая семейная жизнь Творчество -,347(**) 

Счастливая семейная жизнь Исполнительность ,288(*) 

Счастливая семейная жизнь Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

,307(*) 

Счастливая семейная жизнь Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 

-,325(*) 

Счастливая семейная жизнь Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

-,446(**) 
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Счастливая семейная жизнь Межличностные контакты и 

общение 

-,433(**) 

Счастье других Удовольствия -,318(*) 

Счастье других Независимость -,396(**) 

Счастье других Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

,378(**) 

Творчество Исполнительность -,259(*) 

Творчество Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,405(**) 

Творчество Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

,301(*) 

Уверенность в себе Исполнительность -,360(**) 

Удовольствия Чуткость (заботливость) ,273(*) 

Удовольствия Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

-,315(*) 

Аккуратность Воспитанность ,406(**) 

Аккуратность Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

-,411(**) 

Аккуратность Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

331** 

Аккуратность Служение людям ,261(*) 

Воспитанность Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

-,270(*) 

Воспитанность Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

-,309(*) 
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другим их ошибки и заблуждения) 

Воспитанность Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

-,320(*) 

Воспитанность Екология -,283(*) 

Высокие запросы Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

,260(*) 

Высокие запросы Чуткость (заботливость) -,372(**) 

Высокие запросы Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 

-,263(*) 

Высокие запросы самооц -,289(*) 

Высокие запросы Чувство удовольствия -,273(*) 

Жизнерадостность Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

-,544(**) 

Жизнерадостность Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,305(*) 

Жизнерадостность Честность (правдивость, 

искренность) 

,343(**) 

Исполнительность Независимость -,297(*) 

Исполнительность Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

,366(**) 

Исполнительность Образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

,354(**) 

Исполнительность Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные 

решения) 

,317(*) 
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Исполнительность Чуткость (заботливость) -,274(*) 

Исполнительность Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

-,350(**) 

Исполнительность Честность (правдивость, 

искренность) 

-,269(*) 

Независимость Чуткость (заботливость) ,285(*) 

Независимость Безопасность и защищенность -,299(*) 

Независимость Известность -,294(*) 

Непримиримость к недостаткам 

в себе и других 

Чуткость (заботливость) -,355(**) 

Непримиримость к недостаткам 

в себе и других 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

-,294(*) 

Образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

Чуткость (заботливость) -,366(**) 

Образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения) 

-,350(**) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,313(*) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Служение людям -,279(*) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

,439(**) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

-,405(**) 

Смелость в отстаивании своего Широта взглядов (умение понять -,347(**) 
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мнения чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Твердая воля (умение настоять на 

своем, не отступать перед 

трудностями) 

,446(**) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Самооцінка ,297(*) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Богатство духовной культуры -,419(**) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Межличностные контакты и 

общение 

-,262(*) 

Чуткость (заботливость) Смелость в отстаивании своего 

мнения 

,389(**) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

,559(**) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

Материальный успех ,272(*) 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки) 

Личностный рост -,274(*) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

Безопасность и защищенность -,293(*) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

Служение людям -,324(*) 

Свобода, открытость и Власть и влияние ,597(**) 
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демократия в обществе 

Свобода, открытость и 

демократия в обществе 

Известность ,568(**) 

Свобода, открытость и 

демократия в обществе 

Личностный рост ,272(*) 

Свобода, открытость и 

демократия в обществе 

Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

,346(**) 

Безопасность и защищенность Личностный рост -,282(*) 

Власть и влияние Известность ,523(**) 

Власть и влияние Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

,469(**) 

Известность Автономность ,255(*) 

Известность Личностный рост ,346(**) 

Известность Межличностные контакты и 

общение 

-,298(*) 

Известность Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

,258(*) 

Материальный успех Здоровье ,340(**) 

Материальный успех Привязанность и любовь ,272(*) 

Материальный успех Привлекательность ,321(*) 

Материальный успех Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

,272(*) 

Богатство духовной культуры Межличностные контакты и 

общение 

,269(*) 

Личностный рост Здоровье ,316(*) 

Здоровье Привязанность и любовь ,289(*) 

Здоровье Екология ,483(**) 

Привязанность и любовь Привлекательность ,262(*) 

Додаток И 
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Значимі кореляційні зв'язки у групі суспільно неактивних людей 

похилого віку 

а с ,394(**) 

а н ,291(*) 

а zn ,322(*) 

вік s ,371(**) 

commun а ,296(*) 

commun zn ,747(**) 

commun s ,479(**) 

commun d ,538(**) 

Жизненная мудрость Здоровье (физическое и 

психическое) 

,259(*) 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

a_e ,308(*) 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

Активная деятельная жизнь ,283(*) 

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 

n_ -,287(*) 

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 

commun ,265(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

d ,315(*) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

commun ,417(**) 

Материально обеспеченная Жизненная мудрость -,432(**) 
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жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

Активная деятельная жизнь -,423(**) 

Общественное признание Жизненная мудрость -,462(**) 

Развитие n_ ,282(*) 

Развитие Активная деятельная жизнь -,374(**) 

Развитие Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

-,311(*) 

Свобода s -,290(*) 

Свобода Здоровье (физическое и 

психическое) 

-,313(*) 

Счастливая семейная жизнь Активная деятельная жизнь ,382(**) 

Счастливая семейная жизнь Наличие хороших и верных 

друзей 

-,373(**) 

Счастливая семейная жизнь Развитие -,266(*) 

Творчество commun -,275(*) 

Творчество Счастье других -,262(*) 

Уверенность в себе Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

-,333(**) 

Уверенность в себе Любовь (духовная и 

физическая близость с 

любимым человеком) 

-,267(*) 

Уверенность в себе Общественное признание -,304(*) 

Удовольствия Активная деятельная жизнь -,272(*) 

Удовольствия Интересная работа -,368(**) 

Аккуратность Познание ,312(*) 
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Аккуратность Развитие ,322(*) 

Аккуратность Свобода -,274(*) 

Аккуратность Творчество -,287(*) 

Воспитанность Жизненная мудрость ,329(*) 

Воспитанность Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

-,351(**) 

Воспитанность Познание ,375(**) 

Воспитанность Удовольствия ,316(*) 

Воспитанность Аккуратность ,588(**) 

Высокие запросы Интересная работа -,505(**) 

Высокие запросы Удовольствия ,405(**) 

Жизнерадостность Интересная работа ,303(*) 

Жизнерадостность Творчество ,257(*) 

Жизнерадостность Высокие запросы -,296(*) 

Исполнительность d ,264(*) 

Исполнительность commun ,271(*) 

Исполнительность Активная деятельная жизнь ,254(*) 

Исполнительность Жизненная мудрость -,259(*) 

Исполнительность Любовь (духовная и 

физическая близость с 

любимым человеком) 

,325(*) 

Исполнительность Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

,379(**) 

Исполнительность Свобода -,302(*) 

Независимость n_ -,361(**) 

Независимость Интересная работа ,283(*) 

Независимость Наличие хороших и верных -,298(*) 
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друзей 

Независимость Высокие запросы -,271(*) 

Непримиримость к недостаткам 

в себе и других 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

,350(**) 

Непримиримость к недостаткам 

в себе и других 

Воспитанность -,314(*) 

Непримиримость к недостаткам 

в себе и других 

Высокие запросы -,376(**) 

Образованность (широта 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

,275(*) 

Образованность (широта 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

Высокие запросы -,338(**) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

d ,278(*) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Жизненная мудрость -,318(*) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

,320(*) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Общественное признание ,278(*) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Аккуратность -,489(**) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Воспитанность -,397(**) 

Ответственность (чувство долга, Высокие запросы -,313(*) 
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умение держать свое слово) 

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

Исполнительность ,295(*) 

Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные 

решения) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

-,263(*) 

Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные 

решения) 

Аккуратность -,334(**) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Интересная работа ,342(**) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

-,322(*) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Общественное признание -,273(*) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Продуктивная жизнь ,283(*) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Счастливая семейная жизнь ,293(*) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Уверенность в себе ,279(*) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Независимость ,376(**) 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

Рационализм (умение здраво 

и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

,505(**) 
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Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Удовольствия -,302(*) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Воспитанность -,361(**) 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Независимость -,276(*) 

Чуткость (заботливость) Познание -,284(*) 

Чуткость (заботливость) Уверенность в себе ,266(*) 

Чуткость (заботливость) Исполнительность -,331(**) 

Чуткость (заботливость) Образованность (широта 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

-,359(**) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

n_ ,278(*) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

Интересная работа -,295(*) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

Творчество ,266(*) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

Воспитанность -,287(*) 

Терпимость (к взглядам и Образованность (широта -,270(*) 
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мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

Рационализм (умение здраво 

и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

-,268(*) 

Широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

,257(*) 

Широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) 

Общественное признание ,396(**) 

Широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) 

Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

-,293(*) 

Твердая воля (умение настоять 

на своем, не отступать перед 

трудностями) 

a_e ,317(*) 

Твердая воля (умение настоять 

на своем, не отступать перед 

трудностями) 

Аккуратность -,314(*) 

Твердая воля (умение настоять 

на своем, не отступать перед 

трудностями) 

Воспитанность -,285(*) 

Твердая воля (умение настоять Чуткость (заботливость) ,390(**) 
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на своем, не отступать перед 

трудностями) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

,296(*) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

Рационализм (умение здраво 

и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

-,349(**) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

-,351(**) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Активная деятельная жизнь -,259(*) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Наличие хороших и верных 

друзей 

,408(**) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Счастливая семейная жизнь -,472(**) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Творчество ,318(*) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Воспитанность -,483(**) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

,265(*) 
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заблуждения) 

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 

Честность (правдивость, 

искренность) 

,272(*) 

самооц Счастье других ,286(*) 

Безопасность и защищенность Активная деятельная жизнь -,282(*) 

Безопасность и защищенность Жизненная мудрость -,305(*) 

Безопасность и защищенность Общественное признание ,287(*) 

Служение людям Наличие хороших и верных 

друзей 

,325(*) 

Служение людям Развитие ,296(*) 

Служение людям Счастье других -,319(*) 

Служение людям Творчество ,307(*) 

Служение людям Жизнерадостность ,281(*) 

Служение людям Независимость -,259(*) 

Власть и влияние Активная деятельная жизнь ,282(*) 

Власть и влияние Удовольствия -,337(**) 

Известность c ,265(*) 

Известность Высокие запросы -,287(*) 

Автономность a_e ,258(*) 

Материальный успех Продуктивная жизнь -,327(*) 

Материальный успех Исполнительность ,262(*) 

Материальный успех Широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) 

,443(**) 

Материальный успех Честность (правдивость, 

искренность) 

-,300(*) 

Материальный успех Служение людям ,292(*) 
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Богатство духовной культуры Любовь (духовная и 

физическая близость с 

любимым человеком) 

,255(*) 

Богатство духовной культуры Служение людям ,293(*) 

Личностный рост Вік -,273(*) 

Личностный рост Счастливая семейная жизнь -,262(*) 

Личностный рост Свобода, открытость и 

демократия в обществе 

,260(*) 

Личностный рост Безопасность и 

защищенность 

,254(*) 

Здоровье Власть и влияние -,378(**) 

Здоровье Автономность -,392(**) 

Привлекательность Продуктивная жизнь ,305(*) 

Привлекательность Счастье других -,358(**) 

Привлекательность Рационализм (умение здраво 

и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рац.решения) 

,276(*) 

Привлекательность Автономность ,283(*) 

Межличностные контакты и 

общение 

n_ ,302(*) 

Межличностные контакты и 

общение 

Познание ,293(*) 

Межличностные контакты и 

общение 

Образованность (широта 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

-,297(*) 

Межличностные контакты и 

общение 

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

,293(*) 
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заблуждения) 

Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

Вік -,308(*) 

Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

Уверенность в себе ,297(*) 

Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

Власть и влияние ,256(*) 

Богатая духовно-религиозная 

жизнь 

Личностный рост ,287(*) 

Екология Продуктивная жизнь ,423(**) 

Екология самооц ,312(*) 

Екология Материальный успех -,284(*) 

Екология Здоровье ,342(**) 
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Додаток Ї 

Описова статистика незалежних змінних лінійного регресійного 

аналізу 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el 

Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 Самопочуття . Forward (Criterion: Probability-

of-F-to-enter <= ,050) 

2 Підтримка значущих 

інших 

. Forward (Criterion: Probability-

of-F-to-enter <= ,050) 

3 Матеріальний успіх . Forward (Criterion: Probability-

of-F-to-enter <= ,050) 

4 Толерантність . Forward (Criterion: Probability-

of-F-to-enter <= ,050) 

5 Особистісне зростання  . Forward (Criterion: Probability-

of-F-to-enter <= ,050) 

a. Dependent Variable: a 
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Додаток Й 

Результати факторного аналізу 

Матрица повернутых компонент(a) активн. лпв   

  Компонента   

 1 2 3 4 

Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных проблем) 

-0,714     -0,226 

Терпимость (к взглядам и мнениям др.) 0,710   0,224 0,348 

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки) 

0,708 0,348     

Счастливая семейная жизнь -0,557 -0,474     

Познание 0,549 0,217 -0,308 -0,136 

Творчество 0,539 0,205     

Развитие 0,491 -0,342 0,235 0,210 

Эффективность в делах (трудолюб., 

продуктивность в работе) 

0,462 -0,248 0,104   

Любовь (духов. и физ. близость с 

любимым человеком) 

-0,358 0,108   -0,107 

Твердая воля (умение настоять на 

своем, не отступать перед трудн.) 

-0,308   0,189   

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 

0,215   0,165 -0,152 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного) 

0,206       

Непримиримость к недостаткам в себе 

и других 

-0,133 -0,676 0,168   

Свобода 0,140 0,619 0,377 0,299 

Независимость   0,609 0,249 0,183 
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Здоровье (физическое и психическое)   0,605 -0,130 0,179 

Счастье других 0,175 -0,604     

Воспитанность -0,179 0,431 -0,289 -0,170 

Жизненная мудрость 0,260 0,354 0,139 0,121 

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 

    0,703 0,172 

Аккуратность -0,213 -0,315 -0,593   

Жизнерадостность 0,222 -0,110 -0,546   

Смелость в отстаивании своего мнения -0,412 -0,150 0,507 0,155 

Честность (правдивость, искренность)   0,135 -0,490   

Наличие хороших и верных друзей   -0,320 -0,483 0,299 

Продуктивная жизнь 0,403 -0,120 0,454   

Рационализм (умение здраво и логично 

мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

  0,129 0,443   

Общественное признание     -0,377   

Активная деятельная жизнь   -0,162 -0,223 0,673 

Интересная работа     0,485 0,618 

Чуткость (заботливость) 0,181 0,206   -0,613 

Образованность (широта знаний, 

высокий культупный уровень) 

-0,251   0,278 0,608 

Удовольствия -0,523     0,533 

Исполнительность -0,267 -0,439 0,127 0,514 

Уверенность в себе   0,234 0,110 0,512 

Высокие запросы -0,133   -0,133 -0,355 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  Метод вращения: 

Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a Вращение сошлось за 12 

итераций. 
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Матрица повернутых компонент(a) неактивн. лпв 

     Компонента 

  

 

1 2 3 4 

Жизненная мудрость -0,663   0,150   

Высокие запросы -0,596 0,238 -0,137 0,324 

Удовольствия -0,595 0,114     

Воспитанность -0,580   -0,579 -0,197 

Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных проблем) 0,564 0,186 -0,226   

Ответственность (чувство долга, умение 

держать слово) 0,525   0,285 0,348 

Непримиримость к недостаткам в себе и 

других 0,508     0,111 

Общественное признание 0,430 0,368   0,251 

Образованность (широта знаний, высокий 

культурный уровень) 0,426 -0,136 -0,152 -0,195 

Смелость в отстаивании своего мнения 0,330   0,157 0,217 

Здоровье (физическое и психическое) -0,195 0,167 -0,194   

Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 0,133 -0,749 0,139 -0,137 

Наличие хороших и верных друзей   0,646 0,259 -0,205 

Рационализм (умение здраво и логично 

мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения)   -0,592 0,123   

Счастливая семейная жизнь -0,166 -0,560 -0,181 0,355 

Независимость 0,153 -0,519   -0,133 

Эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе) 0,200 -0,441 0,419 -0,119 

Честность (правдивость, искренность)   0,372 0,160 -0,181 
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Счастье других   -0,366     

Продуктивная жизнь 0,157 -0,162 0,139   

Аккуратность -0,405 0,175 -0,664 -0,230 

Терпимость (к взглядам, мнениям других) -0,121 0,213 0,568   

Чуткость (заботливость) -0,221   0,543   

Твердая воля (умение настоять на своем, 

не отступать перед трудностями)     0,519   

Свобода -0,202   0,506 -0,235 

Познание -0,214   -0,407   

Творчество   0,379 0,394 -0,128 

Широта взглядов (умение понять чужую 

точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 0,129 0,218 -0,371 0,135 

Активная деятельная жизнь   -0,381   0,650 

Интересная работа 0,328 -0,328 -0,253 -0,599 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и в 

искусстве) 0,176 0,131   0,547 

Исполнительность 0,394 0,128 -0,291 0,502 

Развитие -0,174 0,156 -0,126 -0,493 

Любовь (духовная и физическая близость 

с любимым человеком)     -0,213 0,472 

Уверенность в себе   -0,306 0,171 -0,435 

Жизнерадостность 0,219     -0,434 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  Метод вращения: 

Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a 

Вращение сошлось за 12 

итераций. 
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Додаток К 

Статистично значущі відмінності у молодшій групі людей похилого 

віку 

1 a1 - a -2,527(a) 0,012 

2 c1 - с -2,316(a) 0,021 

3 n1 - n_ -2,536(a) 0,011 

4 a_e1 - a_e -2,000(b) 0,046 

5 pidt_zag1 - pidt_zag -2,070(a) 0,038 

6 vospit1 - vospit -2,023(b) 0,043 

7 vyszapros1 - vyszapros -2,201(a) 0,028 

8 neprimirimkned1 - neprimirimkned -2,366(a) 0,018 

9 obrazov1 - obrazov -2,023(b) 0,043 

10 otvets1 - otvets -2,226(b) 0,026 

11 shyrotvzglyady1 - shyrotvzglyady -2,521(b) 0,012 

12 samoocenka1 - samoocenka -2,173(b) 0,03 

 

Статистично значущі відмінності у старшій групі людей похилого віку 

1 a1 - a -2,521(a) 0,012 

2 c1 - с -1,693(a) 0,09 

3 n1 - n_ -2,527(a) 0,012 

4 pidt_zn1 - pidt_zn -2,236(a) 0,025 

5 pidt_zag1 - pidt_zag -2,251(a) 0,024 

6 akkurat1 - akkurat -2,197(b) 0,028 

7 vospit1 - vospit -1,992(b) 0,046 

8 vyszapros1 - vyszapros -1,895(a) 0,058 

9 neprimirimkned1 - neprimirimkned -2,043(a) 0,041 

10 obrazov1 - obrazov -2,316(b) 0,021 

11 chestnost1 - chestnost -2,207(a) 0,027 

12 samoocenka1 - samoocenka -2,552(b) 0,011 
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Додаток Л 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Піонтківська О. Г. Особливості підтримки соціальної активності 

людей похилого віку / О. Г. Піонтківська // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Психологія, №1(4). – Київ, 2016. – С. 88–

90. 

2. Піонтківська О. Г. Порівняльний аналіз підходів до визначення 

поняття соціальної активності людей похилого віку в Україні та далекому 

зарубіжжі / О. Г. Піонтківська // Актуальні проблеми психології: зб. наук. 

праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: 

«Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2016. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 42. 

– С. 173–181. 

3. Піонтківська О. Г. Ціннісні орієнтації суспільно активних людей 

похилого віку / О. Г. Піонтківська // Актуальні проблеми психології: зб. наук. 

праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: 

«Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2017. – Том VІІ. Екологічна психологія. – 

Випуск 44. – С. 204–212. 

4. Піонтківська О. Г. Роль соціальної підтримки у розвитку 

суспільної активності людей похилого віку / О. Г. Піонтківська // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 

Випуск 2. – Том 3, 2017. – С. 177–181.  

5. Піонтківська О. Г. Готовність соціальних працівників до 

здійснення соціально-психологічної підтримки людей похилого віку / О. Г. 

Піонтківська // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. 
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І. Франка», 2018. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 45. – С. 263–

272. 

6. Піонтківська О. Г. Шляхи підтримки та розвитку суспільної 
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Випуск 64, 2018. – С. 108–112. 
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похилого віку / О. Г. Піонтківська // Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, V (60), Issue: 135, 2017. – С. 76–79. 

 

Праці апробаційного характеру: 

8. Піонтківська О. Г. Соціальна активність як прояв успішного 

старіння особистості  / О. Г. Піонтківська // Проблеми особистості в 
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