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Вступ 

Актуальність дослідження. Соціально-демографічна структура 

сучасного суспільства характеризується постійним збільшенням кількості 

літніх і старих людей. У багатьох розвинених країнах помітили тенденцію до 

збільшення кількості старіючого населення у тому числі в Україні. Сьогодні 

існує безліч проблем пов’язаних зі «старінням суспільства».  У зв’язку з цим 

наголошується підвищений інтерес до цього вікового періоду життя. 

Суспільство, в якому ми живемо, диктує все нові ідеали: зовнішності, 

рівня освіти, доходів і стособу життя. Це призводить до формування все нових 

комплексів, зокрема пов’язаних з віковими змінами. На сучасному етапі 

спостерігається розвиток комплексу старіння населення. Так, основними 

небезпеками старості стають: самотність, апатія, жалість до себе, безнадійність, 

соціальне виключення – руйнування соціальних зв’язків.  На ряду з цими 

проблемами люди похилого віку не мають змоги подбати про себе, фізично і 

матеріально задовольняти основні життєві потреби. Внаслідок складної 

життєвої ситуації такі громадяни потребують допомоги зі сторони соціальних 

установ зокрема територіальних центів соціального обслуговування. 

Діяльність територіальних центрів соціального обслуговування  

відноситься до сектору соціального захисту населення та направлена на 

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам та 

пенсіонерам.  Система соціального забезпечення включає ряд соціальних 

послуг в натуральній формі з метою підтримки непрацездатних, осіб похилого 

віку, і деяких інших категорій громадян. Зміст соціального обслуговування 

передбачає комплексний характер і спрямований на надання різноманітних 

соціальних послуг, направлених на задоволення тих потреб громадян, які 

спричинені старістю, хворобою, інвалідністю,   психологічними проблемами та 

іншими непередбаченими соціальними ризиками.                                  

В Україні соціальне обслуговування є одним з пріоритетних соціально-

економічних напрямів діяльності у сфері соціального забезпечення, і тому 

держава постійно піклується про дотримання гарантій прав громадян які  

потребують соціального захисту. Проте на сьогоднішньому етапі 



спостерігається недостатній рівень вивченості  системи соціальної допомоги у 

закладах соціального обслуговування, зокрема у територіальних центрах 

соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.  

Станом на 1 січня 2015 року населення Європейського союзу становить 

близько 508, 2 млн. чоловік, із яких нараховується значна кількість людей 

похилого віку [67]. Дані демографічних досліджень свідчать про постійне 

зростання кількості осіб похилого віку в загальній структурі населення нашої 

держави. Сьогодні кожен п`ятий житель України досяг 60-річного віку. Частка 

осіб 65 років і старших, котрі у 1994 році становили 14%, у 2025 році 

збільшиться до 21. До 2050 року, за прогнозом Інституту демографії і 

соціальних досліджень НАН України частка осіб старше 60 років складатиме 

33,5% від усього населення країні [55]. В умовах прогресивного старіння 

населення актуальності набувають соціальні проблеми старості, які на сьогодні 

проявляються у малозабезпеченості, погіршенні здоров`я, самотності, 

відсутності можливостей для самореалізації тощо. Тому все більшої уваги 

потребує удосконалення системи соціальної допомоги людям похилого віку та 

одиноким непрацездатним громадянам.  

 Сьогодні можна спостерігати як відбувається постійний розвиток мережі 

установ і підприємств соціального обслуговування, виникає їх новий вигляд, 

що дозволяє охоплювати все більш широкий спектр соціальних пробле різних 

шарів і груп населення [57, с.49]. Важливого значення набувають інститути 

соціального обслуговування самотніх людей похилого віку, міжвідомча робота 

по організації соціальної підтримки літніх людей, розвиток територіальних 

центрів соціального обслуговування. Це пов`язано із збільшенням питомої ваги 

літніх людей у складі населення, зміною соціального статусу людини в 

старості, припинення або обмеження трудової діяльності, трансформацією 

ціннісних орієнтирів, самого способу життя і спілкування, а також виникнення 

різних ускладнень як в соціально-побутовій, так і в психологічній адаптації до 

нових умов. Все це диктує необхідність вироблення і реалізації специфічних 

підходів, форм і методів соціальної роботи з пенсіонерами та літніми людьми 

[62, с.190]. 



Можемо спостерігати створення соціальної обстановки, де усталені 

положення науки не можуть відповідати запитам сучасного суспільства і 

неготові вирішувати соціальні проблеми сьогодення. Виникає потреба 

розробляти нові положення, які були б адекватні вимогам суспільства і 

задовольняли умови сучасного життя. Сьогодні проблеми соціальної роботи з 

людьми похилого віку привертають увагу багатьох вітчизняних дослідників. 

Зокрема, становище людей похилого віку та стратифікаційні процеси у 

структурі суспільства досліджують Е. Лібанова, Л. Стадник, С.Кравцов, О. 

Комарова, А. Лобанова. Зрозумілим стає що проблема старості цікавить 

науковців різновекторних наук, зокрема філософії, біології, геронтології та 

соціальної педагогіки. Геронтологічною проблематикою займалися багато 

авторів, серед яких Т. Смирнова, М. Старикова, О. Краснова, В. Роїк, А. 

Тащева, О. Левінсон, Є. Холостова, К. Альдохіна, В. Альперович, Б.Тукумцев, 

Р. Яцемірська та інші. Організаційна структура системи соціального 

обслуговування та експериментальні дослідження адаптації людей похилого 

віку до умов нового соціально середовища аналізуються у робота І. 

Євдокимової, Ю. Ткаченко, Л. Єгорова, Т. Калініченка та ін.  

Незначна, проте має тенденцію до зростання, кількість наукових 

поблікацій щодо проблеми діяльності центрів соціального обслуговування 

свідчить про увагу з боку вчених різних шкіл, напрямів і галузей науки. 

Потрібно виділити, що людина похилого віку стала предметом дослідження 

таких науковців, як: Н. Кириллович, яка досліджувала технології соціально-

педагогічної підтримки як засобу активізації людей похилого віку в закладах 

соціального обслуговування, Т. Голубенко вивчала патронаж людей похилого 

віку, С. Шилова досліджувала педагогічний супровід соціалізації людей 

похилого віку в стаціонарних установах. Водночас, у галузі методики 

соціально-педагогічної діяльності в умовах територіального центру соціального 

обслуговування ця важлива у прикладному плані проблема до цього часу 

системно не розглядалась. 

Досліджень, щодо діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування, а саме соціально-педагогічної роботи з клієнтами центрів  



зараз явно недостатньо. Актуальність проблеми зумовила вибір теми 

дослідження: «соціально-педагогічний зміст діяльності територіальних центрів 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян». 

Мета дослідження: дослідити зміст соціально-педагогічної роботи з 

пенсіонерами та одинокими непрацездатними громадянами в умовах 

територіального центру соціального обслуговування. 

Обє`кт дослідження –  процес соціально-педагогічної з пенсіонерами та 

одинокими непрацездатними громадянами в територіальному центрі 

соціального обслуговування. 

Предмет дослідження – форми, методи, напрями діяльності соціального 

працівника з пенсіонерами та одинокими непрацездатними громадянами у 

територіальному центрі соціального обслуговування. 

Завдання дипломної роботи: 

1. Проаналізувати базові поняття дослідження «соціально-педагогічний 

зміст», «соціально-педагогічна діяльність», «територіальний центр соціального 

обслуговування»,  «пенсіонер», «одинокий непрацездатний громадянин»; 

2.  Розглянути законодавчу базу щодо захисту прав та інтересів 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі 

соціального обслуговування; 

3. Провести емпіричне дослідження соціально-педагогічної діяльності з 

пенсіонерами та одинокими непрацездатних громадян, які є клієнтами 

територіального центру соціального обслуговування; 

4. Розробити модель роботи територіального центру соціального 

обслуговування з пенсіонерами та одинокими непрацездатними громадянами та  

методичні рекомендації пенсіонерам та одиноким непрацездатним громадянам, 

які обслуговуються в ТЦСО. 

 В дипломній роботі використано комплекс теоретичних та емпіричних 

методів, що відповідають змісту проблеми. Для розв`язання поставлених 

завдань було використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема такі, 

як : теоретичний аналіз, узагальнення, систематизація наукових літературних 

джерел, аналіз документів, анкетування, опитування тощо. 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу та нормативно-

правову базу України щодо змісту соціально-педагогічної діяльності, може 

зробити декілька висновків. Так, зміст соціально-педагогічної діяльності у 

територіальному центрі соціального обслуговування – це система соціальних, 

реабілітаційних, виховних, інформаційних, правових, культурно-дозвіллєвих 

послуг, які надаються соціальними працівниками та соціальними робітниками 

для клієнтів центру. 

 Основним об`єктом уваги соціальних працівників та соціальних 

робітників є пенсіонери та одинокі непрацездатні громадяни. Поняття 

«пенсіонер» та «одинокий непрацездатний громадянин» варто відділяти та 

вирізняти. Пенсіонер – це людина, яка отримує пенсію, за віком або станом 

здоров`я. Поняття «одинокий непрацездатний громадянин» варто розуміти, як 

особу, яка проживає самотньо, одиноко, без родичів та у зв’язку зі станом 

здоров’я визнана законодавством України непрацездатною та потребує 

стороньої допомоги.  

Територіальний центр соціального обслуговування –  це соціальна 

установа призначена надавати соціальні послуги клієнтам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Великою 

перевагаю такого типу установ те, що клієнти можуть отримати необхідну 

допомогу звернувшись до ценрту, або за місцем проживання. А також центром 

надається психологічна підтримка пенсіонерам та одиноким непрацездатним 

громадянам. 

Діяльність територіальних центрів соціального обслуговування керується 

відповідними Законами України, Наказами  та Постановами Кабінету Міністрів 

України. Серед законодавчих актів основними є: Закон України «Про соціальні 

послуги»; постанова Кабінету Міністрів України про «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)»; наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форм документів, 

необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».  



Структура територіального центру соціального обслуговування включає 

три структурні підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома, відділення 

соціально-побутової адаптації та відділення натуральної допомоги. Відділення 

соціальної допомоги вдома обслуговує пенсіонерів, самотніх непрацездатних 

громадян або одинокі сімейні подружжя, які зовсім або частково втратили 

здатність до самообслуговування і за висновками лікувальної установи 

потребують побутової та медико-соціальної допомоги, а також не мають 

працездатних родичів, які зобов'язані за законом їх утримувати. У відділенні 

соціально-побутової адаптації отримують допомогу одинокі непрацездатні 

громадяни, інваліди, малозабезпечені пенсіонери та інші громадяни які попали 

в скрутне становище та потребують сторонньої допомоги, незалежно від 

сімейного стану, які не потребують постійного стороннього догляду на підставі 

особистої заяви, медичної картки.У відділенні по наданню натуральної 

допомоги обслуговуються малозабезпечені громадяни та інваліди, які 

відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов проживання 

потребують грошової та інших видів натуральної допомоги (організація 

гарячого харчування, забезпечення продуктами харчування, одягом, взуттям, 

білизною, предметами першої необхідності, тощо). Також центром проводиться 

комплекс заходів, спрямованих на розширення культурних контактів та 

соціальних зв’язків, на розвиток різнобічних інтересів і потреб (концертні 

програми, вітання з ювілейними датами, святами, акції, виставки творчих робіт, 

презентації, благодійні обіди, тощо). Для соціальних робітників відділення 

соціальної допомоги вдома  постійно проводяться навчання, на яких вони 

ознайомлюються з новими законодавчими  і нормативно-правовими 

документами,що регламентують діяльність у сфері надання соціальних 

послуг,  методичними  та інструктивними  матеріалами професійної діяльності. 

У ході дослідницької діяльності, яка проводилась на базі Житомирського 

міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), ми визначили основні потреби, а також методи, форми та 

напрями діяльності соціальних працівників та соціальних робітників з 

пенсіонерами та одинокими непрацездатними громадянами.  



Серед форм роботи, які здійснюють фахівці соціальної сфери є соціально-

побутова адаптація (40%), надання натуральної допомоги (26%), відновлення 

документів (15%), соціальний супровід (7%) та представництво інтересів в 

лікарнях, пенсійному фонді, державних установах (12%). Основними методами 

роботи є метод соціального діагнозу (збір даних про клієнтів) – 100% серед 

опитаних; педагогічний (соціальне навчання)76%, соціологічний  (аналіз 

документів) – 43% серед усіх опитаних; бригадний метод роботи соціальних 

робітників - 21%. Щодо напрямків роботи соціальних працівників та 

соціальних робітників з пенсіонерами та одинокими непрацездатними 

громадянами досліджувані виділили: соціальне забезпечення, соціальну 

допомогу, створення необхідних матеріальних і фінансових умов для 

підтримання нормальної життєдіяльності – 65% опитаних, догляд і соціальну 

допомогу на дому – 65%, соціальну роботу з людьми похилого віку в 

територіальному центрі – 80%. 

Виявилось, що пенсіонери та одинокі непрацездатні громадяни частково 

задоволені послугами центру, проте, потребують ряду додаткових послуг. 

Отож, одинокі непрацездатні громадяни виділили наступні потреби: допомога у 

самообслуговуванні (35%), потреба у медичному та реабілітаційному 

обладнанні (31%), потреба у лікуванні (20%), потреба у соціально-побутовій 

адаптації (14%). Серед пенсіонерів основне коло потреб складає інформаційне 

забезпечення (31%), потреба у соціально-педагогічній підтримці (24%), потреба 

у соціально-економічній допомозі (21%), потреба у соціально-побутових 

послугах (17%).   

Оцінюючи потреби клієнтів ми з`ясували, що підпічні центру в достатній 

мірі не можуть задовільнити свої життєві потреби та потребують ряду послуг 

таких як: соціально-побутових, соціально-медичних, соціально-економічних, 

інформаційних, психологічних, допомоги у самообслуговуванні. Це свідчить 

про те, що організація надання соціальних послуг – це важливе і складне 

завдання. Тому було створено модель діяльності територіального закладу, яка 

зобразити діяльність закладу, як багатокомпонентну, єдину структуру, яка має 

визначену мету та результат діяльності. Також нами було розроблено комплекс 



методичних рекомендацій для пенсіонерів та одиноких непрацездатних 

громадян, які обслуговуються у територіальному центрі соціального 

обслуговування населення. 
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