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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ
ЛІТНЬОГО ВІКУ
Анотація. Актуальність проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи
з людьми літнього віку в умовах територіальної громади зумовлюється такими чинниками: реформою
децентралізації влади в Україні, якою передбачено внесення змін в адміністративно-територіальний
устрій країни і перенесенням центру уваги щодо вирішення значної частини соціальних питань, зокрема,
соціальної роботи з людьми літнього віку, на територіальні громади; демографічною тенденцією зростання
чисельності людей літнього віку; зростанням вимог людей літнього віку до умов їхньої життєдіяльності та
способів самореалізації; дефіцитом професійних соціальних працівників, умотивованих до роботи з людьми
літнього віку. Мета статті полягає в аналізі можливостей освітньої програми «Соціальне адміністрування
в територіальній громаді» за галуззю знань 23 «Соціальна робота» з підготовки здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня до соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах об’єднаної територіальної
громади з орієнтацією на перспективу сильних сторін (strengths perspective) та розкритті практичної площини
реалізації цього завдання в освітньому процесі Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Методи дослідження: аналіз нормативних документів, наукових праць з метою
з’ясування теорій, перспектив, підходів, моделей соціальної роботи з людьми літнього віку в територіальній
громаді; систематизація теоретичних положень, а також узагальнення й корекція теоретико-методичних
позицій для наукового обґрунтування теоретичних і практичних аспектів професійної підготовки здобувачів
вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 231 «Соціальна робота» щодо їх професійної
підготовки до упровадження підходу, орієнтованого на сильні сторони громади в соціальній роботі з людьми
літнього віку. У статті розкрито досвід роботи викладачів кафедри соціальної роботи та менеджменту
соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка
щодо реалізації теоретичної та практичної компоненти підготовки майбутніх фахівців з опорою на
перспективу сильних сторін у соціальній роботі з людьми літнього віку.
Ключові слова: соціальна робота, люди літнього віку, освітньо-професійна програма, професійна
підготовка, фахівець соціальної роботи, територіальна громада, перспектива сильних сторін.
Вступ. Сучасні демографічні тенденції та соціально-економічні реалії в Україні ставлять на порядок денний необхідність і доцільність упровадження
інноваційних підходів до здійснення різноаспектної
та різновекторної соціальної роботи в умовах територіальної громади та з людьми літнього віку як
цільовою групою. При цьому актуалізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
до роботи в територіальних громадах зумовлюється
тим чинником, що здійснювана в Україні реформа
децентралізації влади передбачає внесення змін в адміністративно-територіальний устрій країни і визначення нової територіальної основи організації влади – об’єднаної територіальної громади. Вирішення
значної частини соціальних питань, зокрема соціального захисту населення, соціальної підтримки людей
© Поліщук В. А., Олексюк Н. С., Лещук Г. В.

у складних життєвих обставинах, соціальної роботи
з людьми літнього віку та багатьох інших покладено
саме на територіальні громади. При цьому завдання
соціальної роботи з людьми літнього віку полягає
як у створенні гідних умов їх життєдіяльності, так і
створенні оптимальних умов їх самореалізації.
Аналіз наявної ситуації свідчить, що люди літнього віку стикаються з цілою низкою психологічних, соціальних, медичних та соціально-педагогічних проблем, для вирішення яких їм потрібна різнопрофільна підтримка і допомога. У цьому контексті
значний науковий і практичний інтерес становить
ідея упровадження в практику соціальної роботи з
людьми літнього віку підходу, орієнтованого на сильні сторони клієнтів і громади.
Власне, пошуку способів підготовки майбутніх

227

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». 2022. ВИПУСК 1 (50)

фахівців із соціальної роботи (на прикладі освітньопрофесійної програми «Соціальне адміністрування в
територіальній громаді» спеціальності 231 Соціальна робота) з опорою на сильні сторони територіальної громади і потенційні можливості самих клієнтів
в контексті модернізації соціальної роботи з людьми
літнього віку і присвячена дана наукова розвідка.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У процесі дослідження ми опиралися на позицію
дослідників теорії та практики соціальної роботи
Т.Семигіної [1, с.90-194], Г.Слозанської [2, с.148),
Д.Салібея [4, с.77-92], які пропонують моделювати
практику соціальної роботи з різними категоріями
клієнтів таким чином, щоб вона зосереджувались
не тільки і не стільки на проблемних аспектах соціальних груп чи окремих клієнтів, а на їх сильних
сторонах, у нашому випадку – на сильних сторонах
об’єднаної територіальної громади і людей літнього
віку, які володіють значними ресурсами, мобілізація
і використання яких сприятиме удосконаленню умов
життя людей літнього віку та їх самореалізації. Поділяємо наукову позицію дослідників [2, с.148), що
перспективи соціальної роботи є первинними в соціальній роботі і визначають її стратегію, і що власне перспективи впливають на вибір теорій і моделей
соціальної роботи. Причому, якщо теорії соціальної
роботи пояснюють причинно-наслідкові зв’язки виникнення проблеми, то моделі слугують матрицею їх
вирішення. Моделі є практичним продовженням теорій соціальної роботи і схематичним зображенням,
орієнтиром дій соціального працівника з вирішення
проблем клієнта.
Виклад основного матеріалу. В умовах зростання тривалості життя людей, ускладнення їхніх
запитів щодо гідних умов життя й самореалізації соціальна робота з людьми літнього віку має спрямовуватись на мобілізацію і результативне використання
ресурсів громади та опиратися на сильні сторони як
громади так і самих клієнтів (людей літнього віку)
щодо формування у них стійкості до життєвих проблем і труднощів та знаходження способів створення
сприятливих умов їх життєдіяльності й самореалізації через активне залучення до системи суспільних
відносин.
Опора у процесі соціальної роботи в територіальній громаді на теорії, моделі, форми і методи,
орієнтовані на сильні сторони соціальних груп і клієнтів насить узагальнену назву підхід/перспектива
сильних сторін (strengths perspective). Особливість
цього підходу полягає у визнанні та використанні в
процесі соціальної роботи концептуальної ідеї, що
соціальні групи, як і кожна конкретна людина, мають
значні резервні потенційні можливості та вроджену
здатність до адаптації і змін відповідно до викликів
навколишнього середовища, однак для мобілізації
колективних/групових/особистісних ресурсів задля
вирішення проблем, виходу із кризової ситуації чи
зміни точки зору на ситуацію, з якими вони зіткнулися на певному етапі життєвого шляху чи в певній
конкретній ситуації, вони часто потребують зовнішнього стимулу, сприяння, допомоги, підтримки, навчання чи консультації [5].
Cуть підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку в умовах територіальної громади з опорою на сильні сторони соціальної групи (громади, родини, сусідів, волонтерів,
тощо), які можуть вплинути на поліпшення життя
людей літнього віку та їх самореалізацію, ми розглядаємо як системний процес, який включає: формування у майбутніх фахівців позитивної мотивації до
роботи з людьми літнього віку як важливого спряму-
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вання їх професійної діяльності; забезпечення теоретичної та практичної компоненти готовності майбутніх фахівців до здійснення різноаспектної соціальної
роботи з людьми літнього віку; формування навичок
побудови комплексної стратегії використання можливостей територіальної громади та її мешканців,
в тому числі й людей літнього віку з опорою на їх
сильні сторони.
Умотивованості майбутніх фахівців з соціальної
роботи до роботи з людьми літнього віку в умовах
територіальної громади сприяє осмисленню ними
соціальної роботи як важливого механізму реалізації
соціальної політики щодо створення максимально
сприятливих умов життєдіяльності, життєвої реалізації та життєвого забезпечення людей літнього віку,
а також розуміння доцільності опори у процесі вирішення цього питання на сильні сторони громади
і людей літнього віку як важливого резерву щодо її
вдосконалення.
Теоретична і практична складова підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми
літнього віку передбачає ознайомлення майбутніх
фахівців з інноваційними підходами щодо обґрунтування провідних перспектив, теорій, концепцій,
інноваційних моделей, форм, методів і практик соціальної роботи з різними категоріями клієнтів в умовах територіальної громади, в тому числі з людьми
літнього віку.
Наступна складова системного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців передбачає
формування у них умінь та навичок, що лежать в
основі здатності до побудови комплексної стратегії
використання можливостей територіальної громади
з опорою на її сильні сторони для поліпшення життєдіяльності та створення оптимально сприятливих
умов для самореалізації людей літнього віку.
Реалізацію теоретичної і практичної складової
підготовки майбутніх фахівців до роботи з людьми літнього віку в умовах територіальної громади з
опорою на їхні сильні сторони як важливого резерву щодо її вдосконалення доцільно здійснювати у:
навчальній діяльності – через змістове збагачення
загальноосвітніх, фахових і вибіркових навчальних
дисциплін; практичній – через наповнення програм
і змісту практичної підготовки майбутніх фахівців
соціальної роботи цільовими завданнями, орієнтованими на роботу з означеною категорією клієнтів та
проходження організаційно-управлінської і переддипломної практик в центрах/відділах соціального
обслуговування/надання соціальних послуг в територіальних громадах, соціальних установах, громадських об’єднаннях, що здійснюють ціленаправлену
соціальну роботу з людьми літнього віку; науководослідній – через залучення магістрантів до проведення наукових досліджень та участі в наукових
гуртках, студіях, об’єднаннях, що вивчають різноманітні аспекти соціальної роботи як в територіальній
громаді, так і з означеною категорією клієнтів; виховній – через залучення студентів до волонтерської
та благодійної діяльності, розробки різноманітних
проєктів і програм; самоосвітній – передбачає залучення майбутніх фахівців до неформальної та інформальної освіти.
З метою вирішення окреслених завдань програмна рада освітньо-професійної програми «Соціальне
адміністрування в територіальній громаді» на основі побажань зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів,
членів групи забезпечення, вивчення досвіду професійної підготовки відповідних фахівців як у вітчизняних так в зарубіжних закладах вищої освіти
постійно працює над вдосконаленням освітньої про-
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грами через змістове збагачення дисциплін циклів
фундаментальної, природничо-наукової підготовки
(«Теорія і практика соціальної роботи у громаді»,
«Соціальні інновації», «Моделювання соціальних
процесів») так і дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки («Соціальне адміністрування та супервізія», «Соціальний фандрейзинг», «Соціальне посередництво і фасилітація»), а також вибіркових дисциплін, які запропоновані магістрантам
викладачами як випускової кафедри, так й інших
кафедр університету.
Так, робочу програму навчальної дисципліни «Теорія і практика соціальної роботи у громаді» доповнено матеріалами, що розкривають провідні положення гуманістичної філософії та позитивної психології, їхній вплив на функціональну життєдіяльність
соціальної групи (у нашому випадку –територіальної
громади), концепцію розширення можливостей територіальної громади і самих людей літнього віку як
клієнтів соціальної роботи, а також шляхом підбору
і впровадження відповідних моделей соціальної роботи і шляхом інструментального, емоційного, психологічного наснаження (імпаурменту) на вирішення
проблем соціального характеру [3, с. 77-92].
Зміст робочої програми навчальної дисципліни
доповнено темами, в яких розкрито базові знання і
концептуальні підходи до практики соціальної роботи та сучасних моделей соціальної роботи. При цьому особливу увагу майбутніх фахівців акцентовано
на практико-орієнтованих (зустрічі у домівках, соціальних мереж, участі громадян тощо), комплексних
(вирішення проблем, сімейної терапії, зосереджена
на завданні й ін.) моделях з розкриттям особливостей їх застосування у роботі з людьми літнього віку в
умовах територіальної громади.
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Соціальні інновації» магістранти виконують навчально-дослідні завдання та розробляють інноваційні
проєкти щодо упровадження інноваційних ідей в
практику соціальної роботи з людьми літнього віку.
Навчальні дисципліни «Соціальне адміністрування та супервізія», «Соціальний фандрейзинг», «Соціальне посередництво і фасилітація» вирішують завдання формування практичних навичок майбутніх
фахівців соціальної роботи. Робочі програми цих
навчальних дисциплін були доповнені темами і матеріалами, що розкривають особливості здійснення
цих видів діяльності і сприяють оволодінню життєво
необхідними навичками для людей літнього віку, що
лежать в основі активізації потенційних можливостей територіальної громади в цілому так і окремих
її членів.
З метою підготовки майбутніх фахівців до опори
на сильні сторони людей літнього віку, магістранти
вивчають особливості функціонування груп самодопомоги і взаємодопомоги людей літнього віку,
ресурсів територіальної громади, аналізують адміністративну модель надання соціальних послуг, модель організаційного розвитку й надання інтегрованих соціальних послуг з розкриттям їх можливостей
у реалізації соціальної підтримки означеної категорії
клієнтів.
При опорі в соціальній роботі з людьми літнього віку на перспективу сильних сторін у певній мірі
зазнають трансформації функції і ролі соціальних
працівників. Соціальні працівники у певній мірі виступають у ролі фасилітаторів, які зосереджують
увагу на створенні ситуацій розкриття потенційних
можливостей територіальної громади як соціального
об’єднання та її членів, зокрема кожної людини як
член територіальної громади та людей літнього віку,

що особливо актуалізує вивчення навчальної дисципліни «Соціальне посередництво і фасилітація».
У процесі вивчення ключових тем навчальної
дисципліни «Соціальний фандрейзинг» майбутні
фахівці соціальної роботи формують та розвивають
вміння до пошуку та використання сильних сторін
людей літнього віку як цільової групи соціальної роботи, які можуть бути акумульовані для просування
та реалізації соціально значущих ініціатив та проєктів, спрямованих на задоволення потреб самих людей літнього віку та територіальних громад, в яких
вони проживають.
Ефективній роботі майбутніх соціальних працівників з людьми літнього віку сприяє знання майбутніми фахівцями особливостей соціально-психологічних особливостей означеної категорії клієнтів. Важливо, щоб магістранти розуміли, що людям літнього
віку важливо, що їх сприймали не тільки і не стільки
з позиції об’єкту соціального впливу і соціальної роботи, але як активних учасників системи суспільних
відносин з власними баченнями щодо спрямувань
їхньої життєдіяльності, запитами і побажаннями.
Власне тому робочу програму навчальної дисципліни «Соціальна діагностика і профілактика» доповнено матеріалами щодо стандартів і показників моніторингу надання соціальних послуг.
Удосконаленню практичної складової фахової
підготовки майбутніх соціальних працівників сприяє
проходження майбутніми фахівцями організаційно
управлінської і переддипломної практик в одній з територіальних громад.
Робочу програму організаційно-управлінської
практики доповнено завданнями з моніторингу потреб і запитів людей літнього віку, їхнього власного
бачення способів і резервів вирішення окреслених
проблем і побажань. Під час практики майбутні соціальні працівники мають можливість ознайомитися
з діяльністю ОТГ, кращих груп допомоги та самодопомоги, що працюють з людьми літнього віку та
членами їхніх родин. Вважаємо за доцільне зауважити, що ми були вражені широтою запитів і побажань
респондентів та їхньою готовністю долучатися до
виконання окреслених побажань і завдань.
Магістранти виконують магістерські роботи, тематика яких тісно пов’язана з упровадженням перспективи сильних сторін об’єднаної територіальної
громади («Активізуючі технології в соціальній роботі з людьми літнього віку», «Зарубіжний досвід
діяльності університетів третього віку: уроки для
України» та ін.).
Студенти працюють волонтерами у соціальних
установах і структурах, пов’язаних з наданням соціальних послуг людям літнього віку в умовах територіальної громади.
Умотивованості та підготовленості магістрантів
до здійснення соціальної роботи з людьми літнього
віку сприяє залучення їх до проведення різноманітних видів науково-дослідних робіт: до роботи наукових студентських гуртках, студіях і лабораторіях,
організації й проведення науково-практичних конференцій; семінарів, тренінгів, розробки соціальних
проєктів, програм, пов’язаних з вивченням різноманітних аспектів соціальної роботи в територіальній
громаді.
У процесі формування готовності майбутніх фахівців до роботи з людьми літнього віку, важливо
донести до них розуміння того, що програма, зміст,
форми та методи цієї роботи зумовлюється низкою
чинників, зокрема: особливостями людей літнього
віку, попереднім досвідом її життєдіяльності; наявною освітою; станом здоров’я; життєвими пріори-
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тетами; складом сім’ї, в якій людина проживає; сис- б) в сучасних умовах люди літнього віку проявляють
темою домінуючих цінностей та взаєминами в ній; значно ширші запити, що виходять за рамки побутоцінностями, що сповідуються людиною літнього віку вих умов життєдіяльності; вони прагнуть самореата членами її родини; проблемами, що мають місце в лізації, бути корисними для громади і родини; тому
їхньому житті; пріоритетами; наявними ресурсами; важливо створювати сприятливі умови для залученможливостями членів родини; запитами і очікуван- ня їх до системи суспільних відносин і органів санями людини літнього віку та членів її родини; мож- моврядування; отримання ними об’єктивної інфорливостями територіальної громади.
мації, соціальних ресурсів, підтримки і сприяння в
Соціальна робота з людьми літнього віку перед- кваліфікованій допомозі фахівців та створенні сприбачає такі провідні спрямування:
ятливих умов їх життєдіяльності і самореалізації.
- соціальне інспектування;
Висновки і перспективи подальших дослі- моніторинг проблемних аспектів і потреб лю- джень. В умовах зростання тривалості життя людей,
дей літнього віку та членів їх родин;
їх запитів прагнень не тільки щодо гідних умов жит- забезпечення людей літнього віку різними ви- тя, але й самореалізації, соціальна робота з людьми
дами соціального обслуговування (соціальної допо- літнього віку в міжнародній практиці отримує новий
моги та соціальних послуг);
вектор розвитку – вектор орієнтації на перспективу
- забезпечення соціального супроводу, який є сильних сторін (strengths perspective), маючи при
формою соціальної підтримки та передбачає впро- цьому на увазі ресурси, потенційні можливості як
довж певного (іноді досить тривалого) терміну на- соціальних об’єднань, інститутів, закладів, установ,
дання конкретній людині літнього віку комплексу територіальних громад так і самих людей літнього
правових, психологічних, соціально-медичних, ін- віку. Тому одним із способів вирішення проблеми
формаційних послуг;
створення оптимально сприятливих умов життєді- залучення до соціокультурної та освітньої ді- яльності і життєвої реалізації людей літнього віку
яльності, що передбачає створення умов та прове- можна розглядати в площині опори на сильні стодення заходів, спрямованих на оволодіння і засво- рони територіальної громади із залученням її реєння новими життєво важливими для людей даного сурсів. З’ясовано, що з метою успішного вирішення
віку навичками; збереження, підтримки і захисту окресленої проблеми, професійну підготовку майздоров’я; сприяння у розкритті сильних сторін лю- бутніх соціальних працівників доцільно розглядати
дей літнього віку з метою створення оптимально як складний інтегративний процес, який базується
сприятливих умов їх життєвої реалізації. У разі по- на системних знаннях теорії і практики соціальної
треби така допомога надається спільно з іншими роботи в територіальній громаді; особливостях соціфахівцями (психологами, юристами, медичними альної роботи з людьми літнього віку; уміннях і напрацівниками, педагогами, працівниками закладів вичках, що лежать в основі виконання професійних
соціокультурної діяльності, тощо) з різних установ функції і завдань щодо реалізації в практиці соціальта організацій.
ної роботи з людьми літнього віку в територіальній
Майбутні соціальні працівники мають в повній громад перспективи сильних сторін. Перспективи
мірі усвідомлювати, що: а) практично кожна людина подальших розвідок вбачаємо в організації і забезлітнього віку заслужила, щоб до її потреб, побажань печенні функціонування в Україні та розвитку ринку
і запитів як суспільство в цілому так і територіальна державного і недержавного секторів надавачів соцігромада, зокрема ставилися з повагою і розумінням; альної підтримки і послуг для людей літнього віку.
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PREPARATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS TO WORK WITH THE ELDERLY

Abstract. The urgency of the problem of preparing future social workers for social work with the elderly in the
local community is determined by the following factors: the reform of decentralization of power in Ukraine, which
provides for changes in the administrative-territorial structure of the country and shifting the focus to address many
social issues, social work with the elderly, on territorial communities; demographic trend of increasing the number
of elderly people; the growing demands of the elderly to the conditions of their lives and ways of self-realization;
shortage of professional social workers motivated to work with the elderly. The purpose of the article is to analyze
the possibilities of the educational program "Social Administration in the Territorial Community" in the ﬁeld of
knowledge 23 "Social Work" Master's degree in social work with the elderly in a united territorial community with a
focus on strengths perspective and the disclosure of the practical implementation of this task in the educational process
of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. The research methods are as follows: analysis
of normative documents, scientiﬁc works in order to clarify theories, perspectives, approaches, models of social
work with the elderly in the local community; systematization of theoretical positions, as well as generalization and
correction of theoretical and methodological positions for scientiﬁc substantiation of theoretical and practical aspects
of professional training of students of master's degree in specialty 231 "Social work" to implement an approach
focused on community strengths in social working with the elderly. The article reveals the experience of teachers
of the Department of Social Work and Management of Socio Cultural Activities of Ternopil Volodymyr Hnatiuk
National Pedagogical University on the implementation of theoretical and practical components of training future
professionals based on the prospects of strengths in social work with the elderly.
Key words: social work, elderly people, educational and professional program, professional training, social
work specialist, territorial community, perspective of strengths.
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