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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

(В. 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).  

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), ефективності когнітивного функціонування (Е. В. Крайніков), 

збереження психічних функцій у старості (Я. Стюарт-Гамільтон), 

психологічних станів особистості у старості, зокрема проблема самотності 

(Ю. М. Швалб). 
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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. 

Нині 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, 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 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 рівня 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 визначення життєвих цінностей 

особистості/Must-тест (П. М. Іванов, Є. Ф. Колобова); в) математично-

статистичної обробки емпіричних даних – кількісні (кореляційний, факторний 

аналізи), якісні. Статистичний аналіз здійснювався за допомогою «Microsoft 

Office Excel 2007» та SPSS Statistics 17. 

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;   
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  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; 

  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 

коректного блоку методів, адекватних меті, об’єкту, предмету та завданням 
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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 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи; визначено 

об’єкт, предмет, мету та завдання; висвітлено наукову новизну, теоретичну та 

практичну значущість; викладено основні теоретико-методологічні засади; 

використані методи; наведено дані про апробацію результатів та впровадження 

їх у практику, публікації та структуру роботи.  

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження соціально-

психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку» 

з’ясовано соціально-психологічні особливості людей похилого віку; розкрито 

сутність і зміст понять «соціальна та суспільна активність людей похилого 
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віку»; визначено та описано соціально-психологічні умови підтримки 

суспільної активності людей похилого віку. 

У психології напрацьовано чималий доробок щодо природи та сутності 

феномену соціальної активності, її структури та загальних закономірностей 

розвитку (К. О. Абульханова-Славська, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, 

А. Маслоу, А. В. Мудрик, Т. Н. Мальковська, А. В. Петровський, 

С. Л. Рубінштейн). У дослідженнях переважно йдеться про аспекти соціальної 

активності, які розкрито у контексті процесу соціалізації особистості 

(С. Л. Грабовська), форми її прояву у суспільстві (О. Г. Івченко, О. О. Якуба), у 

молоді (Є. М. Мануйлов, М. В. Уйсімбаєва, С. М. Чолій), творчої активності 

людей похилого віку (Л. І. Анциферова, Л. А. Гончарова), соціальної адаптації 

(Н.Ф. Дементьєва), її соціальної активності в успішному старінні (Р. Л. Кан), 

особливостей соціально-психологічних контактів у похилому віці 

(Л. Л. Карстенсен, Г. Л. Маддокс), культурно-дозвіллєвої діяльності 

(Н. В. Ліфарєва), інтеграції людей похилого віку через університети третього 

віку (Т. В. Скорик), трудової активності (К. В. Щаніна) тощо.  

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, а саме: 

перший рівень – міжособистісної соціальної активності – 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; другий рівень – суспільної активності – 

зовнішньою активізацією потреби включеності в інтенсивну взаємодію з 

іншими внаслідок організованої соціально-психологічної підтримки; третій 

рівень – громадської активності – індивідуальною здатністю особи продукувати 

спрямовану активність, залучаючи до суспільної активності інших; четвертий 

рівень – громадянської активності – 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. 

 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 
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потребами особи та зумовлюється особливостями її конкретної життєвої 

ситуації в умовах соціокультурного середовища.  

У другому розділі «Емпіричне дослідження чинників соціально-

психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку» 

описано організаційні засади дослідження, обґрунтовано методичний 

інструментарій та виокремлено психологічні чинники, які впливають на рівень 

суспільної активності людей похилого віку.  

Емпіричне дослідження проходило у два етапи. На першому отримано 

якісні дані, які структуровано за ознаками, параметрами та показниками, що 

визначають рівень соціальної активності людей похилого віку. Також з’ясовано 

специфіку професійної та особистісної готовності у соціальних працівників до 

соціально-психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

У результаті розроблено емпіричну модель соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Емпірична модель соціально-психологічної підтримки суспільної 

активності людей похилого віку 

 

На другому етапі взяло участь 120 осіб похилого віку, віком 57 – 75 років. 

З них 60 осіб – суспільно активні (38 жінок і 22 чоловіки) та 60 осіб – суспільно 

неактивні (34 жінки та 26 чоловіків). 
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З’ясовано, що суспільно активні люди похилого віку мають: високі 

показники за всіма шкалами методики САН і демонструють високий рівень 

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

відчуття соціальної підтримки; альтруїстичну спрямованість. У групі суспільно 

активних людей похилого віку виявлено значущі прямі зв’язки між активністю 

та самопочуттям (0,657, р≤0,01), настроєм (0,519, р≤0,01) та обернені з 

раціоналізмом (-0,371, р≤0,01), життєвою мудрістю (-0,279, р≤0,01), 

самоконтролем, самодисципліною (0,309,  р≤0,05). 

 Отримані дані також свідчать про зв'язок активності у людей похилого 

віку з цінністю дружніх взаємин (0,287, р≤0,05), дружньої підтримки 

(0,259, р≤0,05), підтримки з боку сім’ї (0,296, р≤0,05) та загального рівня 

соціальної підтримки (0,693, р≤0,01). Родина та друзі можуть допомогти людині 

похилого віку позбутися остраху починати справу, долучаючись до нової 

активності. На цьому тлі знижується значущість щасливого подружнього життя 

(0,433, р≤0,01), адже загалом люди похилого віку або вже давно перебувають у 

шлюбі, або розлучені, або є вдовами/вдівцями і пошук нових шлюбних 

стосунків не є для них нагальною потребою.  

 Виявлено, що цінність матеріального забезпечення також пов’язана з 

активністю людей похилого віку (0,287, р≤0,01), оскільки задоволеність 

матеріальних потреб дає їм змогу займатися тією активністю, яка їм до 

вподоби. Вони не змушені працювати тільки заради грошей або шукати 

додатковий заробіток задля купівлі щоденно необхідних речей. Так суспільна 

активність може задовольняти потребу у визнанні, повазі та самоактуалізації. 

  З підвищенням активності людей похилого віку у них зростає потреба у 

продуктивності життя (0,205, р≤0,05), йдеться про якісний аспект активності, де 

має значення користь як для самої особи, так і для довкілля. Ця тенденція 

простежується і у зв’язку між рівнем активності та цінністю екології 

(0,271, р≤0,01). Можливо, це пов’язано з тим, що соціальна активність та 

активність у сфері захисту  довкілля є суспільно значущими, виявляють 

ціннісне ставлення до життя, здебільшого здійснюються на волонтерських 

засадах, із власної ініціативи та зумовлюються високим рівнем свідомості 

особистості. Це підтверджують тези вчених, які розглядають екологічну 

культуру як об’єкт соціального інтересу, а значить – і соціальної активності 

(А. М. Льовочкіна, Л. П. Люта).  

 Також виявлено зв'язок між активністю та роллю самостійності, 

незалежності особи (0,233, р≤0,01). Це пов’язано із тим, що суспільна 

активність є загалом самоініційованою. Її успішність залежить від міри 

самостійності та завзятості особи, що її здійснює. Суспільно активні люди 

похилого віку є більш незалежними від чужих думок, самостійними у прийнятті 

рішень та вольовими. Ця тенденція підтверджується і тим, що при підвищенні 

активності зростає сміливість у відстоюванні власної думки та життєвої позиції. 

 Зростання власної значущості та впевненості у власних силах 

(0,222, р≤0,01) також пов’язане з рівнем їх суспільної активності. Це дає 

відчуття збільшення обсягу власних сил та можливостей у здійсненні суспільно 
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важливої діяльності. Відчуваючи власну значущість у суспільстві та певну 

відповідальність перед ним, люди похилого віку все більше долучаються до 

видів активності, насамперед суспільної, громадської. 

 Виявлено тенденцію до зниження у суспільно активних людей потреби у 

самоствердженні через соціальне визнання (0,193, р≤0,01), тобто, коли значуще 

оточення визнає сили та можливості, потреба доводити щось собі та іншим 

зникає. Продовжуючи брати активну участь у житті суспільства та відчуваючи 

суспільне визнання, у людей похилого віку знижується потреба у 

самоствердженні та повазі з боку інших. 

 У суспільно неактивних людей похилого віку виявлено низькі рівні 

самооцінки та відчуття соціальної підтримки, егоїстичну спрямованість. У них 

активність також корелює з самопочуттям (0,394, р≤0,01), настроєм 

(0,291, р≤0,05), відчуттям підтримки з боку значущих осіб (0,322, р≤0,05). 

Підвищення уваги до самопочуття через соматизацію тривоги за своє майбутнє, 

а також загострення потреби у підтримці оточуючих через екстернальність 

здебільшого є основними детермінантами зниження суспільної активності 

людей похилого віку. Це можна пояснити тим, що при зниженні активності 

підвищується потреба у підтримці значущими іншими, друзями та у загальній 

підтримці. Не відчуваючи підтримки з боку оточуючих, близьких, особа 

відчуває самотність, ізольованість, непотрібність.  

 У випадку завершення трудової активності (яка була найзначущою серед 

інших) постає потреба у пошуку нової сфери докладання сил. Серед показників 

суспільно неактивних людей похилого віку виявлено зв’язки між їхньою 

активністю та особистісною готовністю брати відповідальність (0,253, р≤0,01), 

зацікавленістю у підвищенні особистісної освіченості та розвитку 

(0,246, р≤0,01), почуттям впевненості у собі та своїх силах (0,214, р≤0,01). 

Можливо, саме через втрату відчуття відповідальності за власну життєву 

ситуацію, зниження інтересу до саморозвитку та впевненості у власних силах 

для них характерне пасивне проведення дозвілля (в основному перегляд 

телепередач, серіалів, відвідування лікарів), проблеми з визначенням, обранням 

нового виду активності. До виходу на пенсію ритм та зміст їхнього життя 

переважно визначалися організованістю, специфікою, умовами трудової 

активності, робочими завданнями, після – з’явилася потреба у самостійному 

плануванні життя, своєї активності та зайнятості. Їм властива екстернальність, 

коли більшість подій свого життя вони пояснюють тим, що «так склалася 

доля», «таке життя», «така ситуація в країні», «так живуть всі пенсіонери». У 

судженнях простежується позиція жертви обставин, відсутня суб’єктність у 

побудові свого життя та подальшої життєвої перспективи. Особи не 

сприймають період після виходу на пенсію як повноцінний, вважаючи, що вони 

«доживають», що нічого цікавого і цінного в їхньому житті трапитись не може, 

адже «скільки мені залишилось» та «кому я такий/така старий/а і хворий/а 

потрібен/на» тощо. 
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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.  

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 
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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, 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. 

 Ґрунтуючись на отриманих даних розроблено програму соціально-

психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку. 

У третьому розділі «Підтримка та розвиток суспільної активності 

людей похилого віку» розкрито особливості розвитку суспільної активності 

людей похилого віку засобами соціально-психологічного впливу та на їх основі 

розроблено програму «Соціально-психологічної підтримки розвитку суспільної 

активності людей похилого віку», охарактеризовано її зміст та структуру, 

проведено аналіз ефективності її впровадження.  

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.  

Для перевірки ефективності запропонованої програми використано 

непараметричні статистичні методи обробки даних у програмі SPSS, а саме 

критерій Вілкоксона для двох залежних вибірок. 
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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 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 1 

Динаміка показників чинників суспільної активності людей 

похилого віку після участі у роботі групи особистісного зростання 
 

Чинники суспільної активності Показники до 

(середнє знач.) 

Показники після 

(середнє знач.) 

р-рівень 

значущості 

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 

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 роботи у групі більшість учасників почали 
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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. Значно 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. 

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 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 для людей похилого віку, надана інформація 

про шляхи подолання негативних наслідків психофізіологічних змін людини у 

старості. Суспільно активні люди похилого віку розповіли про свій позитивний 

досвід, про особливості тієї активності, у якій вони задіяні. 

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 знань з основ 

соціальної геронтології та геронтопсихології; формуванні знань, умінь та 

навичок взаємодії та підтримки людей похилого віку; формуванні умінь та 

навичок надання соціально-психологічних послуг людям 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, 
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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. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретико-емпіричне 

узагальнення результатів дослідження соціально-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). 

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 самостійності та незалежності, особистісної значущості, 

ствердженням впевненості у власних силах, зростанням потреби у 
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продуктивності життя, зниженням значущості охайності, зростанням 

значущості чуйності та турботливості. 

Зниження суспільної активності людей похилого віку пов’язане з 

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 в активну суспільну 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 

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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АНОТАЦІЯ 
Піонтківська О. Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної 

активності людей похилого віку. – 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. – 

Київ, 2018. 

Дисертаційне дослідження присвячене теоретичному та емпіричному 

визначенню аспектів соціально-психологічної підтримки суспільної активності 

людей похилого віку. У роботі обґрунтовано модель соціальної активності 

людей похилого віку, яка містить чотири рівні: міжособистісний; суспільний; 

громадський, громадянський. 

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). 

У роботі розкрито зміст суспільної активності людей похилого віку та 

з’ясовано соціально-психологічні чинники, що впливають на її рівень: 

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 підтримки та 

підвищення суспільної активності.  

Розроблено та апробовано програму соціально-психологічної підтримки 

суспільної активності людей похилого віку, яка містить три напрями роботи: 

безпосередньо з самими людьми похилого віку у групах особистісного 

зростання, взаємопідтримки та взаємодопомоги, а також підготовку та 

перепідготовку фахівців, що здійснюють або можуть її здійснювати. 

Ключові слова: суспільна активність, соціально-психологічна підтримка,  

люди похилого віку, фахівець із соціальної роботи. 
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АННОТАЦИЯ 

Пионтковская Е. Г. Социально-психологическая поддержка 

общественной активности людей пожилого возраста. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.05 – социальная психология; психология 

социальной работы. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2018. 

Диссертационное исследование посвящено теоретическому и 

эмпирическому изучению особенностей социально-психологической 

поддержки общественной активности людей пожилого возраста.  

В работе осуществлён теоретический анализ научных подходов к 

феномену старения личности и активности людей пожилого возраста; 

проанализированы аспекты социальной работы с людьми пожилого возраста; 

обозначены современные подходы в социально-психологической работе с этой 

категорией населения. 

Анализ теоретико-методологических подходов к трактовке социальной 

активности людей пожилого возраста позволил разработать многоуровневую 

модель их активности, которая содержит такие уровни: межличностный, 

общественный, публичный, гражданский. В соответствии с этими уровнями 

меняется личностная позиция людей пожилого возраста относительно 

общественной активности – от объектов воздействия к субъектам социальных 

изменений. 

В работе раскрыто содержание общественной активности людей 

пожилого возраста и выявлены социально-психологические факторы, 

влияющие на уровень их общественной активности. Обоснована эмпирическая 

модель социально-психологической поддержки общественной активности 

людей пожилого возраста.  

Доказано, что на участие в общественной активности влияют такие 

социально-психологические характеристики: самооценка личности, социальная 

поддержка, направленность, интересы и потребности людей пожилого возраста, 

а также компоненты структуры ценностных ориентаций личности.  

Эмпирически подтверждена связь активности с такими 

характеристиками: самочувствие, настроение, самодисциплина, восприятие 

социальной поддержки, ценности (материального обеспечения, продуктивной 

жизни, экологии, независимости, уверенности в себе, готовности брать 

ответственность на себя и т. д.). 

Разработана и апробирована программа социально-психологической 

поддержки общественной активности людей пожилого возраста, которая 

включает работу по трем направлениям: непосредственно с самими людьми 

пожилого возраста в группах личностного роста, взаимоподдержки и 

взаимопомощи, а также подготовку и переподготовку специалистов, 

осуществляющих (сейчас или в перспективе) социально-психологическую 

поддержку их общественной активности. 

Программа, с одной стороны, отвечает социальному запросу, а с другой – 
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индивидуально-психологическим особенностям пожилых людей. В ходе 

работы произошли позитивные изменения в показателях тех социально-

психологических характеристик, которые влияют на их общественную 

активность; в совместной работе общественно активных и неактивных людей 

пожилого возраста сформировано осознание важности и роли общественной 

активности и её поддержания для благополучного старения личности; а также 

повысился уровень психологической готовности специалистов по социальной 

работе и волонтеров к социально-психологической поддержке активности этой 

социальной группы. 

Ключевые слова: общественная активность, социально-психологическая 

поддержка, люди пожилого возраста, специалист по социальной работе. 
 

ANNOTATION 

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

people. – The manuscript.  
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19.00.05 – social psychology; psychology of social work. – Taras Shevchenko 
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The dissertation is devoted to theoretical and empirical definition of aspects of 

Psychosocial support to societal activities of elderly people. The thesis substantiates 

the model of social activity of elderly people, which includes four levels of activity: 

interpersonal; societal, public; civil. 

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 social action (societal active).  

The thesis reveals the content of societal activities of elderly people and 

elucidates psychosocial factors that influence the level of societal activities of elderly 

people. It is proved that participating in societal activities is influenced by such 

psychosocial characteristics: structure of value orientations of the individual, type of 

orientation, presence of social interests, degree of satisfaction needs, the sense of 

social support, the level of self-esteem. The leading external psychosocial factor is 

purposeful social work to support and increase societal activities. 

The program of psychosocial support of societal activities of elderly people has 

been developed and tested. It includes work in three directions: directly with elderly 

people themselves, in the group of personal growth, in groups of mutual support and 

mutual help, as well as training and retraining of specialists who carry out or may 

carry out psychosocial support of societal activities of elderly people. 

Key words: societal activities, psychosocial support, elderly people, social 

worker. 

 


