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Сучасний світ переживає складний період трансформацій, які 

стосуються усіх сфер життєдіяльності особистості і є неоднозначними за 

своїми наслідками й часто супроводжуються кризовими явищами. З огляду 

на це, одним із пріоритетних викликів, який сьогодні стоїть перед Україною є 

підтримка соціально-вразливих верств населення, особливо осіб похилого 

віку, оскільки саме в період старості сприйняття змін супроводжується 

змінами на психологічному, соціальному та фізіологічному рівнях. 

У зв’язку з викликами, які постають на сучасному етапі розвитку 

суспільних відносин, фокус соціальної роботи має бути орієнтований на 

інноваційні напрями соціальної допомоги, обслуговування і підтримки осіб 

похилого віку, що супроводжуватиметься впровадження в практику 

ефективних технологій соціальної роботи, які дозволять дієво впливати на 

вирішення наявних проблем осіб похилого віку, що в свою чергу сприятиме  

підвищенню якості їх життєдіяльності в українському суспільстві.  

Аналіз наукових публікацій та дисертаційних досліджень дає підстави 

стверджувати про недостатню наукову розробленість науково-педагогічних 

засад та умов, змісту, форм і методів соціально-педагогічної підтримки 

якості життєдіяльності осіб похилого віку в умовах територіального центру 

соціального обслуговування. Зазначене свідчить про незаперечну 

актуальність дослідження Житинської Марії Олександрівни «Соціально-

педагогічна підтримка життєдіяльності осіб похилого віку в умовах 

територіального центру соціального обслуговування». 



Про практичну необхідність дослідження свідчить низка виявлених 

автором суперечностей, які обумовлюють процес соціально-педагогічної 

підтримки якості життєдіяльності осіб похилого віку в умовах 

територіального центру соціального обслуговування. 

Оскільки соціально-педагогічна підтримка якості життєдіяльності осіб 

похилого віку є важливою послугою в територіальних центрах соціального 

обслуговування, незаперечним є висновок автора, щодо розгляду соціально-

педагогічної підтримки якості життєдіяльності осіб похилого віку як 

особливого, спеціально організованого виду соціально-педагогічної 

діяльності, що спрямований на виявлення та вирішення проблем даної 

категорії з метою збереження та зміцнення їх соціального і фізичного 

здоров’я, активізації діяльності соціального спрямування, сприяння в 

реалізації її життєвих планів, у саморозвитку, самопізнанні, 

самовдосконаленні, збереженні життєвої активності та, як результат, 

підвищенні якості життєдіяльності. Позитивним у роботі є те, що 

дисертантка визначає завдання соціально-педагогічної підтримки через 

пошук відповідних способів, що допоможуть знайти шлях самостійного 

вирішення проблеми, та предмет соціально-педагогічної підтримки - 

суб’єктивність, яка направлена на розвиток активності, ініціативності 

особистості. 

Структура дисертації Житинської М.О. традиційна: вступ, два розділи з 

підрозділами, висновки до розділів, загальні висновки, додатки, список 

використаних джерел. 

У «Вступі» викладено необхідні міркування щодо розробки обраної 

теми: формулюються мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження; є 

посилання на зв'язок з темою науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

та є складовою комплексної наукової проблеми «Психолого-педагогічні засади 

професійної підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності». Уcі 

положення сформульовані коректно. Також викладені основні положення, що 



становлять методичну та теоретичну основу дослідження та подана система 

використаних методів.  

Достовірність отриманих автором експериментальних результатів 

забезпечується реалізацією комплексної методики дослідження  адекватної 

його меті, завданням, логічній структурі та науковому апарату. Для 

розв'язання поставлених завдань дослідження автором використано комплекс 

методів дослідження: теоретичні; емпіричні – бесіди, тестування, 

анкетування та на цій основі розробці змістової структури організації 

соціально-педагогічної підтримки осіб похилого віку; педагогічний 

експеримент (пілотний, констатувальний, формувальний та контрольний), 

що дозволив впровадити та перевірити ефективність комплексу соціально-

педагогічних умов, форм та методів соціально-педагогічної підтримки; 

прогностичні; метод математичної обробки даних для опрацювання 

результатів експериментальної роботи, визначення статистичної значущості 

отриманих результатів. 

До цього необхідно додати достатній спектр апробації результатів 

дослідження (двадцять дві наукові та науково-методичні праці). Серед них: 

10 одноосібних статей у фахових виданнях України, 1 стаття у науковому 

журналі, включеному до міжнародних науково-метричних баз, 1 стаття у 

зарубіжному виданні, 3 методичні рекомендації (2 у співавторстві), 1 

робочий зошит-практикум, 6 тез доповідей за результатами роботи 

конференцій. 

Перший розділ дисертації Житинської Марії Олександрівни 

присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад соціально-

педагогічної підтримки життєдіяльності осіб похилого віку в умовах 

територіального центру соціального обслуговування. Із чотирьох основних 

завдань дисертаційного дослідження, перші два завдання знаходять своє 

розкриття у цьому розділі.  

Вирішення першого завдання зумовило необхідність з’ясувати 

дисертанткою сутнісні характеристики поняття «соціально-педагогічна 



підтримка» через призму поняття «підтримка». Автор виділяє основні види 

підтримки, засвідчуючи їх тісний зв'язок з поняттям соціально-педагогічна 

підтримка: соціальна (створення умов або надання послуг з метою вирішення 

певної проблеми і стосується особистості, яка перебуває в складних життєвих 

обставинах або переживає певні труднощі); педагогічна (допомога людині у 

вирішенні індивідуальних потреб, що стосуються навчання, виховання, 

самовизначення, саморозвитку). У результаті проведеного аналізу наукових 

досліджень дисертантом було запропоновано авторське трактування поняття  

«соціально-педагогічної підтримки» як базової категорії дослідження.  

Житинська М.О. у своїй роботі, спираючись на погляди науковців, 

акцентує увагу на тому, що соціально-педагогічна підтримка об’єднує всі 

можливі ресурси для забезпечення умов розвитку та соціалізації, 

самореалізації та самовдосконалення, захисту від негативних факторів 

зовнішнього середовища, вирішення соціально-педагогічних проблем 

(ст. 24). Дисертантка переконує, що основною метою соціально-педагогічної 

підтримки (ст. 24) є: сприяння особистості в реалізації її життєвих планів, у 

саморозвитку, самопізнанні, самовдосконаленні; у підтримці дій, 

спрямованих на збереження та зміцнення соціального та фізичного здоров’я, 

активізації діяльності соціального спрямування; наданні комплексної 

соціально-педагогічної допомоги.  

Позитивним, у дисертаційній роботі, є виділені дисертанткою напрями 

соціально-педагогічної підтримки життєдіяльності осіб похилого віку в 

закладах соціального обслуговування: підтримка здоров’я і фізичних сил осіб 

похилого віку через організацію здоров’язберігаючого режиму життя осіб 

похилого віку, підтримку їх прагнення позбутися шкідливих звичок, що 

руйнують їхнє здоров’я; підтримка інтелектуального розвитку особи 

похилого віку; підтримка особи похилого віку у налагодженні ефективної 

комунікації, прояву індивідуальних здібностей, життєвої активної позиції в 

дозвіллєвій діяльності. 



Вирішуючи друге завдання дисертаційного дослідження, дисертантка 

аналізує категорію «особи похилого віку»  фокусуючи увагу на їх психолого-

педагогічних характеристиках, які пов’язані зі зміною соціального статусу та 

процесом старіння, зокрема узагальнення та систематизація досвіду, 

переосмислення та переоцінка всього життя, підвищення інтересу до 

морально-духовних цінностей, потреба в пошуку нового змісту життя (ст. 31-

32). Досить вдалим надбанням дисертантки є таблиця 1.1 на ст.31, що надає 

можливість легко орієнтуватися у основних характеристиках осіб похилого 

віку і напрямах соціальної роботи з зазначеною категорією. 

Важливим у роботі є виділені автором групи проблем та труднощів осіб 

похилого віку, які детально подано на ст. 50-51 дисертаційного дослідження. 

Заслуговує на увагу виділені дисертанткою три групи осіб похилого 

віку, які лягли в основу її дослідження. Зокрема це: особи похилого віку вік, 

яких знаходиться в межах 60-74 років, люди старого віку – 75-89 років; 

довгожителі – 90 років і більше. Дисертантка переконує, що зазначені групи 

мають відмінності в їх психологічних особливостях та різняться своїми 

проблеми.  

Автором дисертації, на основі аналізу наукових досліджень, визначено 

особливості розвитку осіб похилого віку, які безпосередньо пов’язані з 

соціальною вразливістю та недостатньою адаптацією до швидких соціально-

економічних змін, що відбуваються в суспільстві, що, в свою чергу, 

унеможливлює збереження звичного ритму та стилю життя, викликає 

незадоволення, соціальну ізоляцію, навіть психічні розлади.  

Заслуговує на увагу багатоаспектність визначеного дисертанткою 

поняття «життєдіяльність», що надало можливість автору уточнити поняття 

«життєдіяльність осіб похилого віку» та визначити її як складну систему 

взаємовпливів особи похилого віку та її життєвого середовища через різні 

види діяльності, яка здатна, виходячи з потреб і можливостей, забезпечувати 

і підтримувати певні її параметри та якість (ст. 57). 



Здобутком рецензованої роботи є те, що дисертантка у своїй роботі 

спирається на теорію діяльності О. Леонтьєва та визначає структуру 

життєдіяльності осіб похилого віку в умовах територіального центру, яка 

представлена трьома складовими: мотиваційною; цільовою; операційною та 

доводить, що життєдіяльність людини проходить в певній системі та включає 

три компоненти: природній компонент; соціальний компонент; штучний 

компонент. 

Вирішуючи третє завдання дисертаційного дослідження, дисертантка 

використовує для оцінки якості життєдіяльності наступні критерії: фізичний 

стан; психологічний стан; ступінь самостійності; життя в суспільстві; 

особливості навколишнього середовища; духовність (ст. 91). Досить вдалим є 

використання комбінованого підходу, що дозволяє раціонально поєднати 

об’єктивну та суб’єктивну оцінку якості життєдіяльності осіб похилого віку. 

Саме цей підхід, на думку дисертантки, дозволяє розглядати якість 

життєдіяльності як комплексне поняття (ст. 90). 

На ст. 92 дисертанткою для дослідження рівня якості життєдіяльності 

осіб похилого віку в умовах територіальних центрів соціального 

обслуговування виділено критерії та показники якості життєдіяльності осіб 

похилого віку: мотиваційній, соціально-орієнтований, фізіологічний, 

діяльнісно-практичний. 

Здобутком рецензованої роботи є розроблена авторська структурно-

функціональна модель соціально-педагогічної підтримки життєдіяльності 

осіб похилого віку в умовах територіального центру (ст. 117).  

Вирішуючи четверте завдання дисертаційного дослідження, автор 

переконливо доводить, що ефективність реалізації структурно-

функціональної моделі соціально-педагогічної підтримки якості 

життєдіяльності осіб похилого віку забезпечується соціально-педагогічними 

умовами (ст. 127-146): 1) підвищення підготовленості фахівців та волонтерів 

до розробки та реалізації програм надання соціально-педагогічної підтримки 

в територіальних центрах соціального обслуговування (Університеті третього 



віку); 2) розробка та впровадження комплексної програми соціально-

педагогічної підтримки якості життєдіяльності осіб похилого віку в умовах 

територіального центру соціального обслуговування; 3) забезпечення 

активної участі особи похилого віку в соціально-педагогічній підтримці 

життєдіяльності в умовах територіальних центрів соціального 

обслуговування за принципом «рівний-рівному»; 4) розробка навчально-

методичного забезпечення процесу організації соціально-педагогічної 

підтримки якості життєдіяльності осіб похилого віку з метою підвищення її 

рівня. 

Як свідчать результати проведеного автором експериментальної роботи,  

процес соціально-педагогічної підтримки життєдіяльності осіб похилого віку 

проходить більш ефективно після впровадження запропонованих соціально-

педагогічних умов, які забезпечують оптимальний рівень їх життєдіяльності 

в умовах територіального центру соціального обслуговування. 

Висновки розділів, загальні висновки дисертаційної роботи повністю 

ґрунтуються на результатах дослідження. 

На увагу заслуговують розроблені дисертантом методичні рекомендації 

для фахівців територіальних центрів соціального обслуговування, які 

надають освітню послугу "Університет третього віку": методичні 

рекомендації щодо впровадження освітньої програми з основ комп’ютерної 

грамотності, основ здоров’я, основ психології. Зазначені методичні 

рекомендації містять в собі розроблені навчальні програми з зазначених 

напрямів, які відповідають психолого-педагогічним характеристикам осіб 

похилого віку і задовольняють потребу у отриманні нових знань у клієнтів 

територіального центру соціального обслуговування. Досить вдалим 

надбанням дисертантки є розроблення робочого зошиту-практикуму з 

соціальної геронтології. 

Використані дисертантом джерела відображають сучасний стан 

соціально-педагогічного напряму, що досліджується. Додатки доповнюють 



сутність викладеного в дисертаційному досліджені матеріалу і переконують 

нас у тому, що вони мають практичну реалізацію. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

навчальні  посібники, робочий зошит-практикум і методичні рекомендації 

автора, можуть бути використані соціальними працівниками, спеціалістами 

служб соціального забезпечення, соціальними педагогами-практиками, які 

працюють у системі реалізації соціальної політики держави у роботі з 

особами похилого віку. 

Автореферат дисертації повністю відображає її зміст. 

Даючи загальну позитивну оцінку методологічного рівня і якості 

даного дисертаційного дослідження, відзначимо, що суттєвими 

характеристиками наукової роботи М.О. Житинської є її завершеність, 

фундаментальність і самостійність. 

Поряд із загальною позитивною оцінкою представленого 

дисертаційного дослідження слід висловити наступні зауваження та 

побажання. 

1. В дисертаційній роботі не достатньо проаналізовано поняття 

«якість життєдіяльності». Дисертантка на ст. 70 аналізує погляди вченого, 

який визначав поняття «якість життя», проте в роботі не має визначення 

поняття «якість життєдіяльності», яке лягло в основу дисертаційного 

дослідження, оскільки залишається незрозумілим, що автор розуміє під 

вищезазначеним поняттям, оскільки ВООЗ критеріями якості життя визначає 

психологічний, фізіологічний, соціальний та матеріальний добробут.  Відтак 

виникає питання, на основі яких досліджень дисертанткою було визначено 

критерії якості життєдіяльності (мотиваційний, соціально-орієнтований, 

фізіологічний, діяльнісно-практичний). 

2. У параграфі 1.2. дисертантка подає психолого-педагогічний 

портрет людини похилого віку, який є загальним для всієї категорії осіб 

літнього віку. Доречним було б розглянути психолого-педагогічний портрет 

саме людини похилого віку, яка потребує соціально-педагогічної підтримки і 



є підопічним територіального центру соціального обслуговування,  оскільки 

це є особлива категорія літніх людей, яка відрізняється від загальної категорії 

осіб похилого віку і має свої особливості. В назві параграфу зазначено, і про 

соціальну характеристику людей похилого віку, проте у роботі не подається 

дана характеристика.  

3. У додатку А (ст.198)  подано анкету для фахівців територіального 

центру, мета якої визначення основних мотивів включення людини похилого 

віку в освітню діяльність, навчальні інтереси та чинники, що перешкоджають 

навчанню. Доречним на наш погляд, було проводити дослідження не з 

фахівцями територіального центру, а з людьми похилого віку, що дозволило 

б об’єктивно оцінити мотиви включення людини похилого віку в освітню 

діяльність. А вже вивчення труднощів, які виникають при організації 

навчального процесу з людьми похилого віку – з фахівцями територіального 

центру, як і зазначено у дисертаційній роботі. 

4. Доречним було б у дисертаційній роботі проаналізувати 

інноваційні закордонні практики соціально-педагогічної підтримки людей 

похилого віку, оскільки закордонні зразки соціальних послуг орієнтовані на 

індивідуальні потреби людей похилого віку. Такі підходи узгоджуються із 

сучасними тенденціями реформування системи соціальних послуг в Україні, 

оскільки  в рамках нових підходів організації, соціальні служби починають 

орієнтуватися не на збільшення кількості користувачів соціальних послуг 

(кількісний показник), а на розробку послуг, здатних задовольнити їх 

специфічні потреби ( якісний показник).  

5. Дисертантка на ст. 117 подає структурно-функціональну модель 

соціально-педагогічної підтримки життєдіяльності людей похилого віку, 

доречним було б виокремити напрями соціально-педагогічної підтримки: 

освітній, дозвіллєвий, інформаційний, діалог поколінь, як приклад і 

відповідно до напрямів організувати заходи, які б сприяли соціально-

педагогічній підтримці. 

 



 




