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ВСТУП
Сучасне українське суспільство потребує модернізації всіх складових своєї
життєдіяльності, але фундаментальним є завдання істотного й якісного підвищення
ефективності національної економіки, її конкурентоспроможності для успішної інтеграції у
світовий господарський простір. Державна влада окреслила фундаментальні принципи, які
мають бути закладені в програму стратегічного реформування економіки, серед яких один з
головних напрямів – це підвищення якості життя населення, формування ефективної системи
соціального захисту, підвищення якості та доступності соціальних послуг.
Детальна наповненість і практична реалізація цих принципів має ключове значення
для розбудови конкретного плану реформ. Важливим завданням для України є враховування
міжнародного, зокрема європейського, досвіду стратегічного реформування. Так, в новій
економічній стратегії «Європа 2020: Європейська стратегія інтелектуального, стійкого та
всеохоплюючого зростання» визначено три ключові фактори зростання: інтелектуальне
(smart growth) - за рахунок розвитку знань, інновацій, освіти й цифрового суспільства; стійке
(sustainable growth) - за рахунок ефективного використання ресурсів при виробництві
продукції, підвищення її конкурентоспроможності; всеохоплююче (inclusive growth) - за
рахунок підвищення рівня зайнятості на ринку праці, боротьби зі бідністю.
З визначеними стратегічними підходами змістовно пов’язаний Мадридський
міжнародний план дій з проблем старіння населення, в межах якого активізується діяльність
Університетів (центрів освіти) «третього віку». В Україні на сьогоднішній день на 10 осіб
працездатного віку припадає 4 особи пенсійного віку, а на 10 платників страхових внесків - 9
пенсіонерів. В 2025 році чисельність платників внесків і пенсіонерів зрівняється. Відомо, що
за шкалою ООН старим населення вважається тоді, коли частка людей у віці понад 65 років
становить більше 7%. В Україні вона загалом досягнула 15,9%, а серед сільських жителів –
19,8%. Тому населення країни оцінюють як дуже старе.
В розвинених країнах традиційно відмічаються суттєві позитивні зміни якості життя
людей, створені умови для того, щоб забезпечити людям літнього віку активне довголіття та
щасливе старіння, відчувати свій внесок у суспільне життя. Швидкі зміни в економіці, науці,
техніці та суспільстві спонукають людей «третього віку» до включення в систему освіти
впродовж життя, яка вже є не привілеєм, а стає необхідною передумовою розвитку сучасної
людини.
Водночас в країнах, що розвиваються, все ще існують перешкоди щодо участі людей
«третього віку» в економічному, соціальному, культурному та політичному житті. Високий
рівень соціального відторгнення робить неможливим людський розвиток. Формами та
5

проявами соціального відторгнення є економічні (низькі доходи, обмежені можливості
зайнятості, незадовільні умови доступу до засобів комунікації), культурно-освітні
(недоступність освітніх та культурних послуг), соціальні (недоступність системи соціального
захисту, обмеженість соціальних зв’язків тощо), політичні (неможливість реалізації
політичних прав та свобод) перешкоди.
Тому осмислення тих змін, що відбуваються в соціально-демографічній політиці, яка
спрямована на адаптацію суспільства до умов старіння населення, а також пошук та
впровадження дієвих форм соціального залучення літніх людей, накопичення та управління
людським капіталом через розповсюдження освіти впродовж життя та включення громадян
«третього віку» до соціальних систем неформальної освіти та підвищення їх кваліфікації,
забезпечення рівного доступу до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між
поколіннями стає дуже важливим в розвитку суспільства.
Основним завданням установ, які забезпечують соціальне залучення людей літнього
віку в усьому світі, є розуміння економічних, суспільних та соціополітичних реалій людьми з
різним рівнем політичної, соціальної та культурної освіти. Особливого значення набувають
питання надання корисних знань, заповнення вільного часу та популяризації активного та
здорового довголіття серед людей «третього віку».
Методичний посібник «Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в
Україні» є результатом роботи Проеку TEMPUS «544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUSJPHES - Центри освіти «третього віку». Метою написання Концепції стало надання
узагальнених з проектного досвіду теоретичних та практичних рекомендацій, що стануть у
користь широкій аудиторії фахівців у галузі освіти впродовж життя, науковцям, викладачам,
представникам

органів

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування,

представникам громадянського суспільства та всім тим, хто цікавиться актуальними
проблемами діяльності центрів освіти для людей «третього віку».
«Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в Україні» ґрунтується на
вивченні провідного світового та українського досвіду, складається з 5 частин, містить
Додатки, які, на думку авторів, допоможуть в поетапному плануванні діяльності ЦОТВ:
розробленні стратегії розвитку, визначенні тактики, реалізації оперативних планів.
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРІВ ОСВІТИ «ТРЕТЬОГО ВІКУ»
1.1. Демографія населення в Україні: стан і прогноз
Україна відноситься до країн з достатньо високим рівнем старіння населення. Так, за
значенням частки осіб віком 60 років і старше у загальній чисельності населення, наша
країна посідає 11 місце у світовій ієрархії за даним показником. Вікова структура у процесі
демографічного переходу зазнає певних трансформацій з середини ХХ століття, коли в
Україні спостерігається стабільне зростання частки людей літнього віку. Кризові 90-і роки та
початок ХХІ ст. відзначилися стрімким зростанням частки людей старше працездатного віку.
Старіння населення, або збільшення частки людей похилого віку, стало наслідком зниження
народжуваності та зниження смертності дітей і людей середнього віку, а отже – зростанням
середньої тривалості життя. В окремих регіонах формування вікового складу відбувалося під
впливом міграцій певних статевих та вікових контингентів.
У сучасній демографії усталеним є підхід до оцінки рівня демографічного старіння,
запропонований фахівцями ООН, згідно якого населення вважається старим, якщо частка
людей, старше 65 років перевищує 7%. За шкалою Е. Россета початок демографічної старості
визначається моментом досягнення 10% людей у віці понад 60 років. Згідно офіційної
статистики демографічне старіння в Україні розпочалося з ще першої половини 50-х років
ХХ ст. і за переписом 1959 р. люди віком понад 60 років становили 10,5% [1].
Сьогодні за часткою населення у віці понад 60 років Україна входить до тридцяти
найстаріших держав світу, посідаючи 25 місце. Формування рівня та динаміки старіння в
Україні характеризується низкою особливостей, а саме:
1. «Демографічні хвилі», які зумовлюють істотні коливання чисельності вікових
контингентів з позначкою 60 років. Фіксується тенденція до поглиблення процесу старіння
населення на середньо- та довгострокову перспективу. Розрахунки за оновленою методикою
комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року свідчать, що
найвищі темпи зростання частки літніх контингентів населення очікуються в 2015-2020 та у
першій половині 2040-х років, а найбільш високі рівні постаріння очікуються у 2050-х роках.
До 2015 р. питома вага осіб старше 60 років сягла 21,7% загальної чисельності населення
(серед жінок – 26,0, чоловіків – 16,8%), при цьому на 1000 осіб працездатного віку припадає
438 осіб пенсійного віку.
2. Наявність суттєвих відмінностей рівня постаріння населення за статтю та
залежно від типу поселення. Сільське населення в Україні значно відрізняється за рівнем
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постаріння від міського, що обумовлено масовою міграцією молоді та осіб середнього віку в
міста. Найстаршим демографічним контингентом в країні є сільські жінки (за даними
перепису 2001 р. частка осіб у віці 60 років і старше в міських поселеннях становила 19,1, а у
сільській місцевості – 26,1%) та за статтю (на 100 жінок віком 60 років і старше припадає 56
чоловіків, в тому числі в міських поселеннях – 59, а в сільських – 54) (табл.1.1).
Таблиця 1.1
Чисельність постійного населення за ознакою міського та сільського населення,
2016 р.

Україна

Чисельність
населення, осіб все населення

Міське

Сільське

42 590 879

29 346 155

13 244 724

3. Регіональна відмінність рівнів постаріння населення. До «старших» областей
країни відносяться північно-східні регіони. Висока інтенсивність депопуляції утримується в
областях з найстарішим населенням (Донецькій, Луганській, Сумській, Чернігівській).
Регіональна диференціація демографічної ситуації в Україні зумовлена комплексною дією
різноманітних природно-географічних, історичних, економічних, політичних факторів, таких
як: різний ступень розвитку господарської та соціальної інфраструктури; структура
виробництва; регіональні відмінності рівня та якості життя населення; специфіка ринків
праці; особливості способу життя сільського та міського населення; зокрема в мегаполісах,
динаміка міграційних процесів; тенденції урбанізації; екологічна ситуація; культурноісторичні традиції тощо
Сучасне українське суспільство потребує модернізації всіх складових своєї
життєдіяльності, але фундаментальним є завдання істотного й якісного підвищення
ефективності національної економіки, її конкурентоспроможності для успішної інтеграції у
світовий господарський простір. За останніми даними Державної служби статистики, станом
на 1 серпня 2016 року, в Україні проживає 42539696 осіб (це без урахування окупованого
Криму). Народжуваність становила 190754 осіб, а смертність – 299807 при нульовому
прирості. Як відзначають в Держстаті, статистика залишається невтішною - на 100 померлих
припадає лише 64 новонароджених. При цьому, смертність за аналогічний період (6 місяців)
минулого року, була вище, ніж в цьому році та складає 313209 осіб. Вище була
народжуваність, але – на 9 тисяч осіб. Швидше за всіх зменшується населення таких
областей як

Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька. Тут відіграє роль

екологічна обстановка – в цих областях традиційно відмічається високий рівень смертності
через розвиток промисловості. Приріст спостерігався тільки в Києві: тут за період з січня по
липень 2016 року народилося 17387 осіб, а померло 15466 (табл.1.2) [2].
8

Таблиця 1.2
Чисельність населення (за оцінкою)
на 1 серпня 2016 року та середня чисельність у січні-липні 2016 року1

Область
Україна

Наявне населення
на
середня
1 серпня 2016
чисельність
року
у січні-липні
2016 року
42 539 696
42705351

Постійне населення
на
середня
1 серпня 2016
чисельність
року
у січні-липні
2016 року
42480549
42535714

Донецька

4252751

4258948

4239866

4246063

Волинська

1042322

1042495

1039594

1039767

м.Київ

2908249

2907409

2866942

2866102

1. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки
(оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

В Україні відзначаються виражені регіональні особливості старіння населення, так до
найбільш «старих» областей належать області Центрального і Східного регіонів України.
Низький показник постаріння населення спостерігається в областях Західного та Південного
регіонів. Також необхідно зазначити, що для України характерні суттєві відмінності щодо
рівня старіння населення залежно від типу поселення. Значно вищим рівнем старіння
відрізняється сільське населення, віковий склад якого «знесилений» масовою міграцією
молоді й осіб середнього працездатного віку у міста. У результаті кількість людей
пенсійного віку у сільській місцевості істотно переважає над молодим населенням. Зі
збільшенням чисельності літніх людей відповідно й зростають витрати системи охорони
здоров'я і пенсійного забезпечення (табл.1.3) [2].
Таблиця 1.3
Середньорічна чисельність наявного населення за регіонами (за оцінкою)
за 2015 рік (осіб)
Міське

Сільське

Україна

Середньорічна
чисельність
наявного населення
42 844 907

29 627 926

13 216 981

Волинська

1 042 793

545 506

497 287

Донецька

4 281 197

3 881 763

399 434

м. Київ

2 897 272

2 897 272

Область
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За рівнем демографічного старіння помітно виділяються північні, центральні і східні
області України, в яких народжуваність є найнижчою в країні. Найвищий рівень постаріння у
Чернігівській області – 18,7%, найнижчий – у Закарпатській – 11,1%.
Таблиця 1.4
Чисельність постійного населення за окремими віковими групами, статтю та
типом поселень за регіонами (за оцінкою)
З них у віці:

Область

Усього, осіб

65 років і старше

Україна

42 590 879

29 327 724

6 768 862

Донецька

4 252 260

2 930 540

779 163

Волинська

1 039 940

702 841

133 474

м. Київ

2 865 262

2 023 025

395 526

15–64 роки

Більш репрезентативним індикатором процесу демографічного старіння є коефіцієнт
довголіття, який показує кількість осіб у віці понад 80 років у середньому на 100 людей
старше 60 років. Загалом в Україні на 1.01.2013 р. проживало 1605,3 тис. довголітніх
(1454,1 тис. за переписом 1970 р.) [3], а коефіцієнт довголіття становив 16,5%, причому у
сільській місцевості – 20,2%, у містах – 14,6%. Найвищий коефіцієнт довголіття сільських
жителів у Чернігівській, Хмельницькій, Волинській і Житомирській областях, найнижчий – в
Одеській, Херсонській, Закарпатській областях, у Криму. Серед міських жителів найвищим
рівнем довголіття виділяються Донецька, Луганська і Запорізька області, найнижчим –
Закарпатська.
Тернопільській,

Загалом

найвищий

Волинській

і

коефіцієнт

Хмельницькій

довголіття
областях.

сьогодні
Це

саме

в

Чернігівській,

ті

регіони,

які

потребуватимуть найбільше уваги і фінансових ресурсів для соціального захисту людей
похилого віку. Внаслідок нижчої на десять років середньої тривалості життя чоловіків
порівняно з жінками, чоловіче населення характеризується нижчим рівнем демографічного
старіння, ніж жіноче, в 1,7 рази. Серед жінок – 18,9% у віці понад 65 років, серед чоловіків –
10,9% [3]. Більш постарілим є сільське населення (17,6%). Населення великих міст у
результаті міграційного притоку сільської молоді відзначається достатньо збалансованою
віковою структурою. Темпи демографічного старіння сільського населення за період 1959–
1970 рр. були вищими, ніж міського. Так, частка людей старше 60 років у міських
поселеннях зросла в 1,3 рази, а в сільських – в 1,4 рази, хоча рівень народжуваності у
сільській місцевості завжди був вищий. В результаті до кінця ХХ ст. демографічний
потенціал

сільської

місцевості

практично
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вичерпався.

Протягом

1990–2013

рр.

спостерігалися нові тенденції – дуже швидкі темпи старіння міського населення: частка
міського населення у віці понад 65 років збільшилася в 1,48 рази, сільського – в 1,05 рази [3].
Міське населення дуже швидко старіє у південно-східному регіоні, а в Чернівецькій
та Вінницькій областях цей процес уповільнений. Виявлено, що за темпами старіння
сільського населення близькою до південно-східних областей є Закарпатська, меншою мірою
Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька області, у решти областях півночі, центру,
північного-сходу і південного-заходу країни відмінності несуттєві. Демографічне старіння
обумовлює появу низки проблем соціально-економічного характеру: пенсійна реформа;
соціальний захист; забезпечення активної старості та ефективне використання потенціалу
старшого покоління в окремих сферах економічної діяльності. У розвинених країнах як
правило старші люди сподіваються на державний захист та свої власні можливості, пов'язані
з попередньою трудовою активністю. В Україні тривалий час був і залишається високий
рівень безробіття, пенсійна система недосконала й соціально несправедлива. Тому більшість
літніх людей великою мірою сподіваються на економічну і фізичну допомогу своїх дітей.
Такі можливості опосередковано відображає коефіцієнт підтримки батьків, який показує
кількість людей старше 85 років (саме у такому віці переважно виникає постійна потреба
опіки), які в середньому припадають на 100 осіб у віці 50–55 років (молодші діти, які ще
працюють та фізично можуть активно доглядати за своїми батьками). Станом на 1 січня 2013
р. в Україні проживало 605,6 тис. осіб старше 85 років [2], коефіцієнт підтримки батьків був
15,1%, а за період 1990–2013 рр. збільшився в 1,7 рази, причому у міських поселеннях
зростання становило 1,8 рази, у сільських – 1,6 рази.
Очевидно, що сьогодні має бути посилена увага до проблем людей похилого віку.
Література до розділу 1.1
1. Халецька А.А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика
державного управління: монографія // А.А. Халецька/ Видав-во Юго-Восток Донецьк, 2010.
– 430 с.
2. Ірина Гудзеляк, Уляна Стефаник. Старіння населення України. Режим доступу:
file:///C:/Users/User/Downloads/Chseg_2014_16_15.pdf

І.

http://nuph.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/04/3t7-k-p.pdf.
3. Пастухова О.А., Котвіцька А.А. Особливості старіння населення України та його
соціально-економічні наслідки. Національний фармацевтичний університет, м. Харків,
Україна. Режим доступу: http://strana.ua/articles/analysis/31566-cherez-desyat-let-ukraincevmozhet-stat-35-millionov.html.
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4. http://www.idss.org.ua/public.html (Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи Національної академії наук України) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: 14.11.2012: http://www.idss.org.ua/public.html – Загол. з екрану. – Мова укр.].

1.2. Соціальна політика щодо підтримки людей «третього віку» в Україні та
система соціального забезпечення

Традиційно турбота про людей похилого віку у наших предків проявлялася у формі
безкорисливого милосердя та благодійності. Переважали общинно-родові форми допомоги,
але основний догляд за людьми похилого віку відбувався в сім'ї. Історично соціальний
захист як суспільне явище проходив декілька етапів розвитку: проста благодійність (Х - ХVI
ст.), суспільна опіка (ХVI - ХVII ст.), державна опіка (ХVIII ст. - 1917 р.), соціальне
забезпечення (1917 - 1991 рр.); формування системи соціального захисту населення
(починаючи з 1992 року в Україні). Саме в першій половині XX ст. у багатьох країнах
Європи почали формуватися ознаки соціальної держави, а «економічна доцільність»
розглядатися крізь призму соціальної доцільності та соціальних цінностей» [1].
Соціальна політика в Україні може бути віднесена до так званого пом’якшеного
варіанта соціальної політики лібералізму, яким є модель державної політики соціального
забезпечення. Така модель характеризується наданням мінімального рівня соціальних
гарантій з боку держави. Мінімальні кошти мають співвідноситися з мінімальними
потребами, а їх рівень має зростати пропорційно підвищенню загального життєвого
стандарту. Механізм реалізації такої політики ґрунтується на поєднанні заходів соціального
страхування та державної підтримки [2]. Соціальна політика – це заходи держави,
спрямовані на пом’якшення нерівності в розподілі доходів, притаманній ринковій економіці,
«стратегічний соціально-економічний напрям у всебічному розвитку громадян, що
забезпечує їм гідний рівень і умови життя та праці» [3].
В історичному контексті соціальна політика в Україні як самостійній суверенній
державі була започаткована з проголошенням Декларації про державний суверенітет
України. У Декларації зазначено, що людина, її честь, здоров’я – найвища цінність для
суспільства, мета його розвитку. Це означає, що відповідну соціальну спрямованість повинна
мати в новітній Україні економіка, політика, а в державі мають бути створені відповідні
умови для співробітництва всіх структур політичної системи, всіх частин суспільства в їх
єдності навіть за об’єктивних їх відмінностей. А отже, необхідна певна соціально спрямована
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діяльність органів державної влади, громадських об’єднань, місцевого самоврядування щодо
соціального захисту та забезпечення, підтримки населення.
У жовтні 1994 р. соціальна політика в Україні дістала більш докладного визначення у
спеціальній доповіді Президента України на сесії Верховної Ради України «Шляхом
радикальних економічних реформ», положення якої згодом були деталізовані Указом
Президента України «Про основні напрями діяльності органів державної виконавчої влади
України щодо реалізації підсумкових документів Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні в
інтересах соціального розвитку» (26 березня 1996 р.) [4]. У 1997 р. Президент України видав
Указ «Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки», де було визначено
пріоритети, головні напрями здійснення соціальної політики відповідно до реального
соціально-економічного стану держави, поступовість, поетапність реалізації соціальної
політики залежно від перебігу економічних та політичних реформ [4].
У контексті розвитку економіки держави соціальна політика може бути успішно
реалізована, якщо буде розроблена не тільки її стратегія, створені відповідні механізми, а й
відповідне ресурсне забезпечення. Йдеться насамперед про відповідні фінансово-матеріальні
умови для функціонування систем соціальної сфери: освіти, науки, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту населення. Для здійснення соціальної політики державі
необхідні фінансові ресурси, джерелом яких стають:
податки, що сплачуються до держбюджету;
внески на обов’язкове державне соціальне страхування;
приватні кошти, а саме витрати підприємств і організацій на соціальні потреби своїх
працівників, приватна добродійність та інші джерела.
Тому важливим завданням соціальної політики є адресна (тобто призначена для
конкретних груп громадян) соціальна підтримка з боку держави, в першу чергу - найменш
захищених верств населення. Для того щоб допомогти цим людям, гарантувати їм необхідні
кошти, існує соціальна галузь економіки, тобто соціальне забезпечення. Організацією
соціального забезпечення держава виявляє турботу до тих категорій населення, які в
законодавчому порядку мають право на довготривалу або постійну допомогу у зв’язку з
похилим віком, інвалідністю, обмеженою працездатністю, відсутністю інших джерел
існування тощо [5].
Важливим інструментом політики соціальної держави є соціальний захист. Держава
бере на себе відповідальність за надання громадянам країни соціального захисту й
забезпечення рівних прав у доступі до задоволення соціальних потреб. Соціальний захист
розглядається як комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, гарантованих
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державою по відношенню до окремих верств населення. Разом з тим держава бере на себе
зобов’язання надавати соціальний захист усім членам суспільства в разі загострення
економічної нестабільності (зростання інфляції, спаду виробництва, безробіття тощо).
Соціальний захист включає соціальне страхування громадян та їх сімей у випадку класичних
ризиків та вимушеного стану (хвороба, безробіття, каліцтво тощо); соціальні допомоги
(малозабезпеченим, багатодітним, жертвам стихійного лиха, біженцям тощо); заохочувальні
та допоміжні заходи особам, які бажають самостійно вирішувати свої соціальні проблеми у
сфері будівництва та придбання житла, одержання додаткової освіти, відпочинку тощо. З
розвитком ринкових відносин як у законодавчий, так і в практичній діяльності термін
«соціальне забезпечення» замінюється на «соціальний захист», тоді як перше поняття
використовується у значенні «права соціального забезпечення»: прав і соціальних гарантій,
стандартів життя [6,7].
Найбільш поширений вид соціального забезпечення – пенсійне забезпечення.
Пенсіонерам за віком виплачується пенсія, яка залежить від стажу роботи і рівня заробітної
плати, яку одержувала людина до виходу на пенсію. Окрім трудових пенсій за віком, за
вислугу років, виплачуються пенсії по інвалідності. Пенсії по інвалідності не залежать від
віку й обумовлені тільки станом здоров’я, неможливістю або обмеженою можливістю
людини здійснювати трудову діяльність. Пенсії виплачуються з пенсійного фонду,
створеного за рахунок страхових внесків підприємств та громадян. До набуття Україною
незалежності поняття «соціальне забезпечення» використовувалося частіше в широкому
сенсі, як вся сукупність соціально-економічних відносин у країні щодо соціального захисту
населення, та їм визначався весь інститут, який гарантував «право соціального захисту». У
вузькому значенні тлумачення поняття «соціальне забезпечення» пов’язувалося з існуванням
системи відносин у галузі соціального захисту через надання окремих видів забезпечення за
рахунок коштів державного бюджету. Також соціальна допомога надавалася за рахунок
асигнувань із державного та місцевих бюджетів в таких формах:
-

надання

грошової

допомоги

і

пільг

сім’ям,

що

виховують

дітей;

надання натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам (забезпечення безкоштовними
обідами, одягом і паливом, пільгами щодо оплати транспорту, житла тощо);
- обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у
будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів,
інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, відділенням соціальної допомоги в домашніх
умовах [1].
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Соціальний захист також може розглядатися в широкому та вузькому значенні. У
широкому він визначається як соціальний інститут, метою якого є вирішення відповідних
соціальних та економічних проблем усіх громадян, запобігання виникненню таких проблем,
а у вузькому – це, насамперед, надання допомоги окремим категоріям громадян, які через
втрату працездатності, відсутність роботи або з інших причин не мають достатніх коштів для
задоволення своїх життєво важливих потреб і потреб непрацездатних членів родини.
Систему управління соціальним захистом також можна розглядати як таку, що
забезпечує захист непрацездатного населення, а отже, як управління соціальним захистом
працюючих. Разом з тим стратегічні пріоритети потребують суттєвого уточнення, виходячи
із сучасних соціальних реалій України. Ключовим принципом реалізації соціальних прав та
державних соціальних гарантій громадян є принцип відповідальності соціальної держави за
забезпечення прожиткового мінімуму.
У Загальній декларації прав людини (ст. 25) зазначено, що кожна людина має право
на життєвий рівень (включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне
обслуговування), необхідний для підтримки здоров’я і добробуту її самої і її родини [8].
Соціальні гарантії, встановлені Конституцією України, внаслідок економічної кризи не
реалізуються, а фінансування соціальних витрат відбувається за залишковим принципом,
тому профспілки України та деякі політичні сили виступають проти скорочення соціальних
програм в умовах посилення економічної кризи [9].
В умовах кризи та невизначеності зростає необхідність реалізації активного впливу
держави на соціальну сферу. Існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій
та нормативів є ознакою соціально спрямованої держави. Завданням такої держави стає не
лише закріплення задекларованої системи стандартів і гарантій у своїх нормативно-правових
актах, але і виконання та реалізація їх на практиці. У зв’язку з цим необхідно розробляти і
впроваджувати прозорий механізм фінансування соціальних витрат з обов’язковими
розрахунками за кожним із стандартів, активізувати механізм громадського контролю,
проводити регулярний державний моніторинг соціальної сфери та періодичний перегляд та
коригування державних стандартів відповідно до змін у стані економіки країни. Державна
стандартизація соціальних послуг викликана необхідністю підвищення рівня соціального
захисту громадян. Починаючи з 2000 р. прийняттям Закону України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» поетапно втілювалася в життя концепція
соціальної держави [10].
За допомогою ефективної соціальної політики та державної політики соціального
захисту населення відбувається реалізація головної мети держави – забезпечення гідного,
безпечного, благополучного життя населення України (рис. 1.1).
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Соціальна політика держави – комплекс заходів державного та недержавного
характеру, спрямованих на виявлення, задоволення й узгодження потреб та інтересів
життя. що забезпечує їм гідний рівень і умови життя та праці; пом’якшення
громадян,
нерівності в розподілі доходів.
Засади державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення (СЗН)

Концепція соціальної
держави
( 2004 р.)
Об’єкти СЗН
Принципи забезпечення
Пріоритетні соціальні
інтереси

Закони України
«Про державні соціальні
стандарти та державні
соціальні гарантії»
(2000 р., зі змінами), «Про
соціальні послуги» (2003
р., зі змінами)

Основні напрями

Визначення базових
термінів

державної політики СЗН

Правова основа СЗН

Система забезпечення
СЗН

Об’єкти СЗН
Суб’єкти СЗН
Принципи забезпечення

Основні напрями
соціальної політики

Принципи забезпечення

Стратегічні цілі,
пріоритети політики

Пріоритети соціальних
інтересів України

Конституція України
(1996 р.)
Зафіксовано, що
Україна має
соціальну
спрямованість
економіки, прийнято
визначення соціально
спрямованої держави

Закони України,
постанови Кабінету
Міністрів України,
міжнародні угоди,
Укази Президента
України

Основні напрями
державної політики з
питань СЗН
Повноваження суб’єктів
Основні функції суб’єктів
забезпечення СЗН
Контроль за здійсненням
заходів щодо забезпечення
СЗН

Завдання політики СЗН

Інфраструктура забезпечення реалізації державної політики СЗН
органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; Нацбанк України;

Рис. 1.1.Засади державної політики у сфері соціального захисту населення України [1]
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Запропонована урядом до початку системних кризових явищ в Україні. модель
соціальної держави мала реалізовуватися поступово через визначення етапів розвитку та їх
змісту. На першому етапі планувалося впровадження механізму реалізації соціальних прав і
державних соціальних гарантій, створення наукової концепції якого передбачалося до 2010
р. На другому (перехідному) етапі до 2015 р. необхідно було провести апробацію
розроблених законів, підзаконних актів та внести корективи у законодавчу базу, структуру
органів влади, державні соціальні стандарти тощо. Третій етап передбачав до 2020 р. період
стабільного функціонування й розвитку соціальної держави, наближення до європейських
кількісних стандартів соціального розвитку.
Основними напрямами політики соціального захисту, яка здійснюється державою на
сьогодні, є наступні:
1. Підтримка бідних верств населення. Як правило, це ті, хто вже або ще не в змозі
самостійно забезпечувати мінімальний рівень життя.
Як правило, фінансування програм соціального захисту здійснюється державним
бюджетом і спеціалізованими позабюджетними фондами (соціального страхування,
пенсійним), а практична допомога організується місцевими органами влади, громадськими і
доброчинними організаціями, церквою, приватними особами, тощо.
2. Забезпечення гарантії права на працю. Держава має гарантувати рівноправність
суб’єктів на ринку праці, вільний вибір професії, сфери і місця праці. Для того щоб
громадяни могли реалізувати ці права, необхідна загальнодоступна система здобуття
середньої, спеціальної, вищої освіти, мають бути законодавчо регламентовано соціально
допустимі умови праці, рівень мінімальної оплати праці, тривалість робочого тижня,
відпустки, визначено права працівників при наймі та звільненні.
3. Регулювання зайнятості населення. Розробка та реалізація програм з формування
нових робочих місць як у державному, так і в недержавному секторах економіки програми
зайнятості людей літнього віку, інвалідів, що зобов’язують підприємства надавати їм певний
відсоток від загальної кількості робочих місць.
При реалізації всіх трьох напрямів постає питання, які основні принципи увраховуються при розробці соціальної стратегії, соціальної програми дій і конкретних заходів
політики соціального захисту в Україні.
Основні принципи:
1. Правове оформлення державного регулювання соціальними процесами.
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2. Формування механізму соціального захисту як сукупності державних гарантій, що
надаються кожному і забезпечують дотримання прав людини, а не як державної
доброчинності.
3. Здійснення диференційованого підходу до різних верств і груп населення залежно
від соціального становища, віку, працездатності та ступеня економічної самостійності.
4. Система соціального захисту як інтегрована, багаторівнева (органи державної влади
- бізнес - громадські організації), дієва на всіх рівнях із чітким визначенням прав,
відповідальності та функцій кожного.
5. Масштаби перерозподільних процесів у суспільстві не мають перевищувати
оптимальних розмірів, що дозволяють зберегти стимули до кваліфікованої, творчої,
ефективної праці.
Існують і застосовуються різноманітні форми державного регулювання економіки.
Найбільш важливі з них – ті, які мають відношення до реалізації політики соціального
захисту:
1. Безпосереднє державне управління соціальною сферою економіки: науки, культури,
освіти, охорони здоров’я тощо.
2. Податкове регулювання. Змінюючи податковий тягар в ту або іншу сторону,
держава може прискорювати або уповільнювати економічні процеси. Податки – головне
джерело доходів державного бюджету, фінансова база політики соціального захисту.
3. Бюджетне регулювання. Воно полягає в тому, що державні органи мають
можливість розподіляти кошти державного бюджету за різними напрямами витрат. При
цьому одним галузям, сферам, соціальним групам населення можуть бути виділені великі
бюджетні асигнування, а іншим - менші.
4. Цінове регулювання в умовах ринкової економіки полягає в тому, що держава може
встановлювати граничний рівень цін, забороняючи їх підвищення понад встановлене
обмеження.
5. Регулювання умов праці, трудових відносин, оплати праці здійснюється за
допомогою національного законодавства про працю і зайнятість: забезпечує охорону праці,
дотримання трудових контрактів, мінімальну заробітну плату, виплату допомоги з
безробіття. Держава також має право встановлювати тарифи оплати праці. Обов’язковою має
бути умова встановлення мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму.
Таким чином, співвідношення соціальної політики та політики соціального захисту
визначається рівнем вирішення завдань та економічними ресурсами, які може направляти
держава на їх здійснення. З іншого боку, соціальну політику можна розглядати як
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найважливіший чинник економічного зростання, оскільки саме завдяки цілеспрямованій
соціальній політиці виникають умови для зростання та реалізації інноваційного потенціалу
трудових ресурсів суспільства.
Держава

здійснює

підтримуючу,

компенсаційну

та

регулюючу

діяльність,

використовуючи систему заходів та спрямовуючи їх на створення бажаних умов для
ефективної діяльності ринку, підвищення його конкурентоспроможності, розв’язання
складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки і суспільства
(охорони праці та здоров’я людей, встановлення гарантованого мінімального розміру оплати
праці, забезпечення державної підтримки сім’ї, материнства, батьківства і дитинства,
інвалідів та громадян похилого віку, розвиток системи соціальних служб, встановлення
державних пенсій, виплат та інших гарантій соціального захисту). Розв’язання цих проблем
забезпечується виконанням основних функцій державного регулювання економіки: цільової,
стимулюючої, нормативної (регламентуючої), коригувальної, соціальної, контролюючої.
Соціальна

функція

дозволяє

державі

регулювати

соціально-економічні

відносини,

дотримуватися принципів соціальної справедливості, перерозподіляти доходи, забезпечувати
соціальний захист населення, надавати соціальні гарантії.
Соціальне забезпечення
Історично соціальна політика ЄС формувалася відповідно до традицій державного
управління в Європі, основою якого було статусне право та інституціоналізм. У 1845 р.
О.Ф. Вів’єн у «Нарисах про адміністрацію» протиставляв науку державного управління
адміністративному праву, виділяючи його з останнього, розглядаючи державне управління
як підгалузь права. У Німеччині підходи до завдань та функцій державного управління також
визначалися існуючими правовими нормами. Саме ці норми встановлювали межі влади.
Класик адміністративного права О. Майєр обґрунтував теорію правової держави та визнав
ідею верховенства права, яке, на його думку, визначає сутність державного управління [5].
Саме ці принципи стали основоположними в еволюції інституціональних підходів до
вироблення соціальної політики ЄС.
У 1961 р. Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for
Economic Co-operation and Development – OECD) еволюціонувала від Організації по
європейському економічному співробітництву (Organisation for European Economic Cooperation – OECC), яка була започаткована в 1948 р. з метою координації плану Маршалла.
OECD була поза досвідом війни і мала на меті підтримку економічного зростання,
забезпечення зайнятості та відповідного життєвого рівня населення на підставі заснування
через Римський договір у 1957 р. Європейського економічного співтовариства (European
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Economic Community – EEC) як організації, що сприятиме добросусідському економічному
та торговому партнерству, поєднанню ресурсів, підтриманню миру. Згодом EEC та OECD
поширили сфери свого впливу з економічної до соціальної політики.
Подальший розвиток підходів до вироблення соціальної політики в країнах ЄС можна
коротко надати за такою хронологією.
Римський договір про співробітництво країн Європи містив обмаль заходів щодо
вирішення питань соціальної політики та політики у сфері зайнятості населення (метою
визначених у Договорі заходів був захист працівників взагалі). У 70-х роках усвідомлюється
необхідність виділення не тільки спільних завдань у макроекономічній політиці
європейських країн, але і в координації соціальної політики [11, с.122]. В OECD розуміють,
що велика кількість політичних та соціальних питань пов’язана з економічною політикою.
Протягом 1981-2000 pр. експерти OECD у відомій публікації «Криза держави
добробуту» («The Welfare State in Crises») роблять висновок про наявність негативної
кореляції між економічним розвитком та соціальною нерівністю. У період з 1970 р. до
2000 р. EEC та OECD запровадили проведення контент-аналізу «Щорічних економічних
досліджень» («OECD Economic Surveys») з аналізом даних щодо зайнятості населення, стану
соціальної сфери суспільства (охорони здоров’я; політики, що проводилася стосовно людей
похилого віку; освіти тощо) в 14 країнах Європи. У 1983 р. започатковується видання
«Оглядів зайнятості» OECD («OECD Employment Outlook») з метою надання оцінки ринку
праці, його розвитку та перспектив.
Зростання безробіття в 1992 р. стало чинником, що вплинув на розгортання
докладніших досліджень щодо проблем зайнятості та стану ринку праці в Європі.
Результатом досліджень стала доповідь, представлена в 1994 р. «Дослідження праці: факти,
аналіз, стратегії» («OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies»), в якій надано рекомендації
щодо виправлення ситуації на ринку праці [11]. У 1989 р. ЄС представив доповідь
«Зайнятість у Європі» («Employment in Europe»), яка започаткувала щорічні доповіді
стосовно стану зайнятості в країнах ЄС, а саме в 1993 р.: «Білі сторінки з питань розвитку,
конкурентоспроможності та зайнятості» («White Paper on Growth, Competitiveness and
Employment»); «Праця: дослідження ОЕСР» («The OECD Jobs Study», в яких безробіття
розглядалося як наслідок високих соціальних витрат, системи соціального захисту
населення, що потребує реформування, та недостатньої гнучкості ринку праці [12].
Відсутність позитивних зрушень на ринку праці зініціювала включення спеціального
розділу з питань зайнятості в Договір, підписаний в Амстердамі в 1997 р., і в Європейську
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стратегію зайнятості (European Employment Strategy – EES) з подальшим формування
національного Плану дій (National Action Plan – NAP) [13, с.106].
Європейська стратегія зайнятості (EES) започаткувала відомий Відкритий метод
координації («The Open Method of Coordination» – OMC), або так званий «Лісабонський
метод», метою якого стало визначення соціальних вимірів з позиції «жорсткого закону», що
поєднав соціальні й економічні аспекти європейської інтеграції. У 2006 р. центральною
ідеєю нової європейської стратегії щодо вирішення проблем зайнятості населення стало
програмне поєднання зайнятості та соціальної політики на підставі модернізації системи
соціального захисту населення. Розроблена ще в 1992 р. «стратегія конвергенції», відповідно
до якої керівні засади та принципи вироблення соціальної політики на національному рівні
визначалися спільними цілями, організацією, фінансуванням країн-учасників ЄС, знайшла
відображення в програмних документах ЄС: «Майбутнє соціального захисту: контури
європейської системи» («The Future of Social Protection: A Framework for a European Debate»)
у 1995 р.; «Модернізація та удосконалення соціального захисту в європейських країнах»
(«Modernizing and Improving Social Protection in the European Union») у 1997 р.; «Спільна
стратегія модернізації соціального захисту» у 1999 р. («A Concerted Strategy for Modernizing
Social Protection» [14, с.128-143].
Відповідно до нових підходів система соціального захисту розглядається як
«продуктивний фактор», здатний підвищити ефективність економіки в цілому [15, c. 62-66].
Постає питання, чи є еквівалентним зміст соціальної політики в «соціальній (або
соціально орієнтованій) державі» та «державі загального добробуту». «Держава загального
добробуту» є широким поняттям, що визначає взятий на себе державою обов’язок
забезпечувати повний добробут населення в соціальній сфері, тобто в освітянській сфері,
охороні здоров’я, через розвиток мережі установ соціального захисту населення, соціальне
страхування, сприяння програмам зайнятості населення тощо.
Канадський учений Т. Ганслі

пропонує

враховувати чотири підстави щодо

формування «держави соціального добробуту», які включають програми, служби та заходи,
спрямовані на реалізацію соціальних цілей [16]. Сюди можуть входити програми з іншими
первинними цілями щодо оподаткування та фінансової політики.
По-перше, соціальна політика, що забезпечує функціонування держави загального
добробуту, спрямована на пошук альтернативи державному фінансуванню системи
соціального захисту населення, можливості для недержавних (приватних) установ ставати
співучасниками такого фінансування й одержувати при цьому дохід та винагороди.
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По-друге, це важливість суспільної та добродійної діяльності. Такі неформалізовані
системи можуть надавати нові послуги як альтернативні послугам великих і менш гнучких
формальних установ соціального захисту населення. Велика користь таких організацій у
країнах, що фінансово неспроможні підтримувати всебічну систему соціального захисту.
По-третє, необхідно враховувати глобальні економічні трансформації, що чинять
протидію ефективності та масштабам заходів урядів національних держав.
По-четверте, концепція «держави загального добробуту» передбачає децентралізацію
до рівня місцевого уряду, й місцеві рішення можуть не потребувати загальнонаціональної
узгодженості на відміну від соціальної політики, яка передбачає таку узгодженість з метою
запобігання управлінській плутанині.
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1.3. Міжнародний досвід підтримки людей старшого віку
в контексті активного довголіття
Концепція активного довголіття (та щасливого старіння) – це процес оптимізації
можливостей для підтримки здоров'я,участі в суспільному житті та забезпечення безпеки з
метою підвищення якості життя людей в літньому віці.
Основними поняттями активного довголіття є:
Автономія (самостійність) - здатність контролювати та приймати самостійні рішення
протягом повсякденного життя відповідно до власних правил і уподобань.
Незалежність – здатність виконувати функції, пов'язані з повсякденним життям
(здатність жити самостійно або з незначною допомогою від інших).
Якість життя – сприйняття людиною життя через культуру та систему цінностей
відповідно цілям, очікуванням і стандартам. Ця широка концепція є комплексною й містить
наступні складові: стан фізичного здоров'я людини, психологічний стан, рівень незалежності,
соціальні взаємини, особисті уявлення і взаємозв'язок з найбільш характерними рисами в
навколишньому середовищі (ВООЗ, 1994). З віком люди співвідносять якість життя з їх
здатністю до збереження самостійності й незалежності.
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Очікувана тривалість здорового життя - зазвичай використовується як синонім
«тривалість життя без інвалідності».
Активне довголіття - це допомога людям, щоб залишатися відповідальними за своє
власне життя в процесі старіння як найдовше та вносити свій вклад в розвиток економіки
та суспільства [6].
Реалізація концепції «активного довголіття»
Фактори:
Культурні та статтєві особливості.
Система охорони здоров’я та соціальне піклування (пропаганда здорового способу
життя та профілактика захворювань; послуги догляду; ментальне здоров’я).
Поведінкові фактори (шкідливі звички; фізична активність; здорове харчування;
гігієна порожнини рота; вживання алкоголю; зловживання медикаментами; залежності).
Фактори, пов'язані з особистістю (генетика; фізіологічні фактори).
Навколишнє середовище (небезпечне середовище; безпечне житло; падіння; чиста
вода, чисте повітря і безпечна їжа.
Соціальне середовище (соціальна підтримка; насильство і жорстоке поводження;
освіта і грамотність).
Економічні фактори (дохід; соціальний захист; робота).
Відповідні заходи політики:
Сприяння активному довголіттю та щасливому старінню в якості основи для
солідарності між поколіннями.
Розроблення керівних принципів

активного довголіття та щасливого старіння

Комітетом з соціального захисту та Комітетом зайнятості ЄС.
Розроблення Індексу активного довголіття для оцінки невикористаного потенціалу
літніх людей.
Актуалізація Європейського інноваційного партнерства для активного і здорового
старіння, стимулювання інноваційної діяльності для підвищення очікуваної тривалості
здорового життя.
Обговорення

способів

адекватного

забезпечення

довгострокового

догляду в

суспільствах, що старіють, інвестування в профілактику та реабілітацію людей похилого
віку, пристосування навколишнього середовища та збільшення способів надання допомоги з
урахуванням потреб людей літнього віку за ініціативою Комітету з соціального захисту ЄС.
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Міжнародний досвід в контексті активного довголіття
Історія Університетів «третього віку» як освітнього напрямку налічує вже понад
п'ятдесят років. В 1962 р. в Нью-Йорку відкрився перший інститут для професіоналівпенсіонерів, який пізніше був перетворений в Інститут освіти пенсіонерів. У Франції, в
Тулузі, в 1972 р. був заснований перший у Франції Університет «третього віку». Пізніше
подібні установи з'явилися в багатьох країнах світу і отримали значний розвиток.
Спочатку Університети «третього віку» були інституцією, яка набула поширення на
франкомовних територіях, зокрема у Франції, Бельгії, Швейцарії, Квебеку, а згодом
розповсюдилась і в європейських та скандинавських країнах: Італії, Іспанії, Польщі, Швеції,
Фінляндії. На початку 80-х Університети «третього віку» поширились і в англомовних
країнах: Великій Британії, а пізніше і в Австралії, Новій Зеландії, на Мальті та Кипрі. Звісно,
в кожній країні, в тій чи іншій мірі, трапляються розходження в організації та впровадженні
ідеї навчання людей літнього віку, але основні передумови навчання спільноти третього віку
залишаються загальними повсюди:
Західноєвропейська (або «Vellas») модель, яка тісно пов’язана з університетом в
системі формальної освіти або є його складовою, метою якого є: підвищення якості життя
літніх людей; постійні освітні програми для літніх людей в тісній кооперації з іншими, більш
молодими, віковими групами; координація геронтологічних дослідницьких програм;
залучення початкових і постійних освітніх програм в галузі геронтології.
Англосаксонська модель, яка особливо практикується у Великій Британії та різних
англомовних країнах. Її відмінною рисою є взаємодопомога в навчанні. Перший UТA в
Великобританії був створений в Кембриджі, в липні 1981 року, і швидко розповсюдився в
інших містах і населених пунктах. Цей підхід заснований на самодопозі, принципах
взаємності. Групи самодопомоги включають людей, що збираються разом з метою
забезпечення взаємної підтримки та обміну інформацією, мінімізують соціальну дистанцію
між людьми літнього віку.
Культурно-гібридні моделі UТA, які включають як франкомовні, так і британські
елементи. В Фінляндії – університетської програми, які використовують ресурси
університету, але потім в значній мірі залежать від «локальних груп навчання» літніх людей
для визначення навчальних програм політики відкритих дверей та кооперативних союзів. На
Мальті – лекції університетських професорів поєднуються з груповими заняттями під
керівництвом студентів.
Північноамериканська франкомовна модель в багатьох рисах нагадує «Vellas» модель,
але з суттєвою участю студентів у плануванні курсів. Південноамериканська модель (також 25

на основі «Vellas»), але з залученням до навчання переважної більшості населення літнього
віку. Китайська модель – сфокусована на житті спільноти та збереженні традиційної
культури [1].
Поняття «третього віку» трактується як початок «активного довголіття та
щасливого старіння», тобто як період «активної зрілості».
У такому «активному та незалежному» «третьому віці» можна знайти можливості для
пізнавального подорожування, культурних, фізичних, інтелектуальних та мистецьких занять,
розвитку технічних навичок, а також праці на благо інших в громаді. Ці можливості
відрізняються в залежності від країни чи континенту і часто пропонуються організаціями,
причетними до забезпечення потреб людей літнього віку.
Існують різні напрями діяльності центрів освіти для людей літнього віку в світі:
1. Освітні. Інтелектуальна діяльність у формі курсів, лекцій, семінарів та майстеркласів, які є звичними формами навчання у будь- якому віці, є фактично складовою програм
всіх центрів для студентів «третього віку». Широкий спектр інтелектуальних та академічних
курсів у сфері політики, законодавства, історії, традиційної медицини та вивчення мов
пропонує Університет для людей похилого віку (WuhanUniversity for the Aged) в Китаї. Слід
також зазначити, що вивчення мов є невід’ємною складовою програм у всіх університетах
даного типу в будь-якій країні. Деякі, зокрема такі як «Третій вік» у США та «Сага» у
Великобританії, є комерційними підприємствами, діяльність яких зосереджена на ринку
освіти людей третього віку. Проте переважна більшість установ знаходиться під егідою
організацій, які діють в рамках «освіти», під яку підпадає більшість програм активного
старіння для людей третього віку.
2. Інформаційні. В США та Канаді рух Elderhostel вже багато років пропонує своїм
слухачам добре організовані інформативні програми навчальних подорожей, які дають їм
можливість познайомитись з народами інших країн та континентів. В ЄС розпочато проект
під назвою «eLearninginLaterLife» (e-LiLL), метою якого є навчання людей похилого віку в
галузі комп’ютерних технологій.
3. Культурні. У Нідерландах, у Роттердамі, Порто та інших містах проводиться
пісенний фестиваль «Євро+», який забезпечує умови для виявлення та розвитку
європейських співочих талантів – змагання людей літнього віку, які демонструють
незвичайні здібності виконання своїх улюблених пісень. Католицький університет в Чилі
надає підтримку майстрам похилого віку, представникам традиційних народних ремесел,
сприяє їх розвитку та збереженню надбань для наступних поколінь. Все це сприяє
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зосередженню на пріоритетах, проголошених ЮНЕСКО: збереження і передача культурного
спадку та розвиток майстерності.
4. Фізична активність. Плавання, йога, гімнастика для людей «третього віку»
демонструє португальська організація RUTIS, яка є федеральним органом, під егідою якого
знаходяться інституції для людей літнього віку. Бразильський Центр людей похилого віку
зосереджує свою діяльність на таких оздоровчих аспектах, як: ментальний, духовний,
соціальний, фізичний.
Незважаючи на форму установи проходять етапи розвитку, що є подібними в кожній
країні. Наприклад, в Німеччині виділяють п'ять етапів

розвитку університетів

«третього віку»:
1. Започаткування освіти літніх людей в Німеччині (1951-1971 рр.): характеризується
появою перших наукових робіт з даної теми, введенням терміна «герогогіка» для визначення
науки про освіту людей третього віку, освітою перших клубів для літніх людей
(Seniorenclubs);
2. Інституціоналізація розвитку (1972-1980 рр.): визначається появою перших
спеціалізованих освітніх установ, працюючих з літніми людьми (академії, автономні
університети «третього віку», наукові центри, спеціалізовані кафедри при вузах, тощо).
3. Систематизація знань про освіту літніх людей (1981-1990 рр.): позначений, з
одного боку, входженням освіти літніх людей в систему наук і, з іншого боку, організацією
системи установ до додаткової освіти для людей похилого віку.
4. Активний розвиток теоретичних основ додаткової освіти «сеньорів» в Німеччині
(1991-1999 рр.): характеризується розробкою концепцій, пов'язаних з модернізацією освіти і
суспільства.
5. Сучасний етап (з 2000 р до теперішнього часу), головною характеристикою якого є
висока оцінка суспільством значущості цього напрямку з тенденцією до розширення його
змісту, різноманітності форм і методів навчання.
В сучасній міжнародній практиці виділені дві основні моделі навчальних закладів для
літніх людей: інтеграційна (спеціалізовані установи в складі вищого навчального закладу) і
сегрегаційна (автономні установи для літніх). Найбільш поширеними є пропозиції освітніх
послуг

для

людей

літнього

віку

на

державному,

громадському,

релігійному

і

підприємницькому рівнях.
За критерієм ступеню інституционалізації установ зазначеної системи їх розділяють
на формальні, неформальні та інформальні.
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За критерієм змісті освіти літніх людей виділяються три основні області: професійна
(вдосконалення професійних знань і умінь в нових умовах); соціальна (освіта, заснована на
добровільній діяльності в самоорганізованих політичних і соціальних представництвах);
культурно-творча (особистісна освіта).
Існують різноманітні форми роботи з людьми «третього віку: добровільне
громадянське включення (бюро сеньйорів, асоціації сеньйорів, наставництво та ін.); тренінги
і творчі проекти; цільові багатоквартирні будинки для одиноких літніх людей з
організованою інфраструктурою; освіту з використанням інформаційних технологій,
електронні форуми і багато інших. Всі форми роботи можуть застосовуватися в різних
установах освіти дорослих. Найбільш ефективними є групи методів міжпоколінного
навчання, що відображає методологічну ідею безконфліктного і продуктивного існування і
розвитку людей різного віку, комунікативного і біографічного навчання.
У всьому світі старіюче суспільство розглядають не як «баласт», а як ресурс.
Університети третього віку (UТA), що набули розвитку в 1972 році, стали одними з найбільш
успішніших організацій, які здійснюють навчання протягом життя. UТA - це соціальнокультурні центри, в яких літні люди здобувають нові знання або поглиблюють знання, які
вони вже мають, в доброзичливому оточенні, легкими й прийнятними способами. Станом на
2011 р. в Австралії відкрито 240 (69086 студентів) та в Новій Зеландії - 65 (11336 студентів),
а в Великобританії - 798 UТA з 269750 студентів. Станом на 2008 р. в Китаї кількість UТA
досягла 40,000 з більш ніж 4,3 мільйона студентів.
Сучасний період розвитку Університетів «третього віку» характеризуется наступними
тенденціями:
• Подолання франко-британської полярності.
• Акцентування уваги на якості навчання.
• Розвиток якісних навчальних програм.
• Формування системи Університетів «четвертого віку» (U4A).
Література до розділу 1.3
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2. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь /за заг. ред.
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1.4. Досвід України в в освіті «третього віку»
Питання створення в Україні університетів «третього віку» як програм, спрямованих
на підвищення соціальної активності та спілкування людей літнього віку, рівня їх здоров’я та
фізичної активності, а також їх навчання необхідним для інтеграції в суспільне життя
навичкам, сьогодні й наразі стає все більше актуальним. В Україні вперше питання
доцільності створення Університетів «третього віку» постало в 2008 році на засіданні
круглого столу з ініціативи Міністерства праці і соціальної політики України, Фонду
народонаселення ООН у рамках проекту UKR1P41A «Підтримка виконання Мадридського
Міжнародного Плану Дій щодо Старіння в Україні» за темою: «Університети третього віку:
старше покоління в сучасному інформаційному середовищі». Це інноваційний проект, що
реалізує один із найважливіших принципів навчання – навчання впродовж всього життя.
Студентами університету є люди літнього віку - пенсіонери, які хочуть отримати нові знання,
розширити свій світогляд та власні можливості. Одним із інструментів активізації ролі літніх
людей віку в соціумі стали Університети «третього віку», які існують вже понад чотири
десятиліття в Європі. В Україні розпочато роботу щодо впровадження в нашій країні
Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння населення, в якому визначено
стратегію дій, покликаних перетворити старіння із загрози розвитку суспільства на його
рушійну силу.
В практичній площині у 2008 році за ініціативою Міністерства праці і соціальної
політики спільно з Фондом народонаселення представництва ООН було започатковано
пілотний проект «Університет третього віку» з метою надання підтримки особам літнього
віку, які мають активну життєву позицію, допомоги в адаптації до сучасних умов життя,
підвищення якості соціальних послуг. У 2008 році відкрито перший в Україні університет
«третього віку» на базі територіального центру соціально-побутової реабілітації (м. Ковель,
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Волинська область); у тому ж році відкрито другий університет «третього віку» на базі
Кременчуцької філії Дніпропетровського університету економіки і права (м. Кременчуг); у
2009 році такі університети відкрито у Дніпрі, Київі та Євпаторії. Наказом Міністерства
соціальної політики України від 25.08.11 №326 «Про впровадження соціально-педагогічної
послуги «Університет третього віку»

здійснено перехід від декларації до реалізації

принципу навчання людей пенсійного віку впродовж всього життя з метою підтримки їх
фізичних, психологічних та соціальних здібностей [1].
Вже близько десяти років університети «третього віку» в Україні надають можливості
залучення всіх поколінь в єдину освітню та соціальну систему й забезпечують необхідність
виконання завдань максимальної інклюзії людей літнього віку до навчання і повноцінного
життя, викликають зацікавленість небайдужих людей, громади. Водночас певна частина
суспільства доволі необізнана з новими підходами до вирішення проблем «третього віку» та
висловлює скептицизм щодо формування культури активного довголіття та щасливого
старіння.
Водночас станом на кінець 2015 року за даними Мінсоцполітики в Україні працює
понад 300 таких закладів. І понад 25 тисяч слухачів уже розширили свій світогляд,
закінчивши Університети «третього віку» [2]. На сьогоднішній день, це володіння новими
знаннями щодо:
процесу старіння та його особливостей;
сучасних методів збереження здоров’я;
набуття навичок самодопомоги;
формування принципів здорового способу життя;
основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці;
формування та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед
інформаційних та комунікаційних;
потенціалу та можливостей волонтерської роботи;
підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до
сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень;
формування практичних умінь і навичок;
можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом
Формуються освітні установи геронтологічної освіти різноманітних видів: академії,
народні школи, народні університети третього віку, дискусійні клуби, агентства, проектні
групи, «розмовні кафе», курси, консультативні установи, творчі майстерні, технічні,
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спортивні, оздоровчі, реабілітаційні, комп'ютерні центри, лекторії, спеціалізовані інститути
підвищення кваліфікації, перепідготовки для літніх співробітників.
Освітні програми для літніх людей можуть реалізовувати вузи, середні спеціальні
навчальні заклади, міські та сільські школи, релігійні громади, політичні партії, ветеранські
організації, культурно-освітні установи та організації, благодійні фонди, ЗМІ.
В «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» академік
В. Г. Кремень визначив здобутки в системі освіти дорослих в Україні, зокрема:
розробку Концепції освіти дорослих в Україні (2011 р.);
створення громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» (УАОД) (2015
р., офіційний сайт: www.uaod.org.ua) за ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, представництва DVV International в Україні (Інституту з
міжнародного

співробітництва

Німецької

асоціації

народних

університетів

DVV

International); Асоціації Університетів третього віку «Клепсидра» (www.3age.com.ua)
діяльність яких спрямовано на підтримку громадянських ініціатив у неформальній освіті
дорослих;
створення центрів освіти дорослих при навчальних закладах різних типів та на базі
місцевих громад (більш ніж 350);
«посилення ролі місцевих громад, зростання мережі недержавних громадських організацій, що спрямовують свою діяльність на реалізацію освітніх ініціатив для дорослих
(Інститут з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів DVV
International, «Українська асоціація освіти дорослих», Західноукраїнський ресурсний центр,
Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток», Комунальна установа «Обласний
молодіжний центр Полтавської обласної ради», благодійна організація «Світло надії»,
громадські організації «Центр Поділля-Соціум», «Імпульс», «Громада «Козацька варта»,
Товариство краєзнавців Яворівщини «Гостинець» та ін.). Науково-дослідна робота з проблем
освіти дорослих здійснюється в установах НАПН України, Інституті модернізації змісту
освіти (МОН України), Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові
України. Комплексні фундаментальні дослідження, присвячені виявленню особливостей
освіти різних категорій дорослих, здійснюються в Інституті педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України. Виходять друком збірники наукових праць, наукові та практико
орієнтовані журнали з питань формальної і неформальної освіти дорослих («Освіта
дорослих: теорія, досвід, перспективи» (видається з 2009 р.; архів номерів журналу
розміщено на сайті: http:// olgabanit.wix.com/osvitadoroslyh#-/cd1t), «Порівняльна професійна
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педагогіка» (видається

з

2011

р.;

архів номерів журналу розміщено

на

сайті:

http://khnu.km.ua/angl/j/iss1.htm; «Територія успіху» (видається з 2015 р.) та ін.).
Відбувається консолідація зусиль органів державної влади, громадських організацій,
громад і бізнесових структур задля розвитку освіти для різних категорій дорослих, створення доступної, ефективної, результативної освітньої інфрастри»[4].
Значним внеском в розвиток системи освіти впродовж життя став багатонаціональний
спільний проект 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES «Центр освіти третого віку»,
профінансований Міжрегіональною програмою Європейського сусідства та партнерства з
широким партнерством вищих навчальних закладів з Мальти, Словаччини, Великої Британії,
Польщі, Португалії, Іспанії, Азербайджану, Росії, України.
Метою та завданнми проекту стали розвиток, накопичення та управління людським
капіталом через розповсюдження освіти впродовж життя та включення людей похилого віку
до соціальних систем неформальної освіти та підвищення кваліфікації; проведення кампанії з
підвіщення свідомості суспільства та академічної спільности щодо освіти третього віку в
країнах-партнерах; заснування центрів освіти третього віку в університетах-партнерах та
забезпечення їх сталого функціонування; забезпечення рівного доступу до освіти та
сприяння обміну досвідом та знаннями між поколіннями.
Наразі в Україні проводиться реформування системи місцевого самоврядування, яке
також передбачає розширення функцій місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних
соціальних проблем населення, триває розповсюдження провідного досвіду створення та
сталого функціонування «Університетів третього віку».
Література до розділу 1.4
1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.08.11 №326 «Про
впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN67834.html.
2. Старіти? Немає часу! Понад 300 Університетів третього віку діють в Україні:
Освітній портал «Педагогічна преса». Режим доступу: http://pedpresa.ua/118907-staritynemaye-chasu-ponad-300-universytetiv-tretogo-viku-diyut-v-ukrayini.html.
3. Human capital as a determinant of socio-economic condition: Coll. Monography//

Artur Horbovyy, Alina Khaletska/ Eds. Joana Prystrom, Artur Horbovyy: LAP LAMBERT
Academic Publishing, Germany.- 147 p.
4. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / нац. акад.
пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій
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(заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В.Г. Кременя. — Київ : Педагогічна
думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України).
5. Халецька А.А., Сікорська І.М. Реалізації програм соціального залучення людей
«третього

віку»

в

умовах

демографічної

кризи

в

Україні

//

Публічне

управління.:виклики XXI століття: Зб.тез XIII Міжнародної наукової конференції 21-23
березня 2013 р. – Х.: вид-во ХарРІНАДУ «Магістр»: Харків, 2013.- С.226-228.

1.5. Фінансування центрів освіти «третього віку»: джерела, можливості
Фінансування центрів освіти «третього віку» може здійснюватися в Україні за
напрямами соціального захисту населення, системи освіти та додаткових напрямів з
наступних джерел:
1. Бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення щодо
фінансування :
соціального захисту у випадку непрацездатності;
соціального захисту пенсіонерів;
соціального захисту ветеранів війни та праці;
соціального захисту сім’ї, дітей та молоді;
соціального захисту безробітних;
допомогу у вирішенні житлового питання;
соціального захисту інших категорій населення.
Видатки Зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне
забезпечення на 2016 рік – 251 227,7 млн. грн (30 %) [1].
Видатки на соціальний захист населення та соціальне забезпечення охоплюють:
державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового,
сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей, пенсії
військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);
державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям; компенсації на
медикаменти; програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів у
тому числі програми і заходи Фонду України соціального захисту інвалідів; заходи, пов'
язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей,
які були незаконно депортовані з України; щорічна разова грошова допомога ветеранам
Великої Вітчизняної війни; довічна стипендія для учасників бойових дій; кошти, що
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передаються до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; часткове покриття
витрат на виплату заборгованості з регресивних позовів шахтарів);
державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус
всеукраїнських;
державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
державну

підтримку

молодіжних

громадських

організацій

на

виконання

загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім' ї;
державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих
категорій громадян.
Загалом видатки на сферу соціального захисту та соціального забезпечення в Україні
є доволі низькими порівняно з розвинутими країнами [2].
Витрати на пенсійне забезпечення відповідно до кількості пенсіонерів в Україні
надано в Додатках А (А.1 – А.3).
2. Здійснення місцевих програм соціального захисту населення відбувається на основі
рішень органів місцевого самоврядування.
Їх фінансування проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно витрат
місцевих бюджетів установ та закладів системи соціального захисту населення (інтернатних
установ, районних та міських управлінь праці та соціального захисту населення,
стаціонарних відділень територіальних центрів, реабілітаційних центрів). Діяльність установ
та закладів системи соціального захисту населення утворюється для надання соціальних
послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, за місцем проживання або денного перебування.
Діяльність установ відповідає критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні
послуги та у своїй діяльності керуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України,
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про установи
соціального захисту населення. Установи утримується за рахунок коштів, які відповідно до
Бюджетного кодексу України (2542-14) виділяються з місцевих бюджетів на соціальний
захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності
їх структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних
коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
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3. Витрати на надання освітніх послуг
Освітня послуга – це не матеріальна, а соціальна цінність. Від інших нематеріальних
послуг (охорони здоров’я, спортивно-оздоровчих, культурно-видовищних) освітні послуги
відрізняються особливою споживацькою вартістю: здатністю задовольняти потреби людини
в його духовному, інтелектуальному розвитку і в придбанні тої чи іншої спеціальності.[3]
Вартість навчання у ВНЗ в Україні розраховується у відповідності з «Порядком визначення
вартості платних послуг, які надаються державними навчальними закладами», затвердженим
наказом

Міністерства

освіти

і

науки

України,

Міністерством

фінансів

України,

Міністерством економіки України
Вартість навчання розраховується з урахуванням наступного:
1) витрати на оплату праці (з урахуванням усіх передбачених законодавством
підвищень);
2) витрати на соціальне й пенсійне страхування;
3) витрати на комунальні послуги (з урахуванням змін передбачених законодавством
тарифів);
4) інші витрати, розміри яких регулюються державою (тарифи на зв'язок та ін.);
5) матеріальні та інші витрати у розмірі попереднього календарного року, збільшені
на рівень інфляції за попередній календарний рік;
6) витрати на відновлення основних фондів у розмірі амортизації основних фондів за
поточний календарний рік.
В Україні існує наступна система розрахунку оплати навчання за бюджетні кошти:
контингент студентів/бюджетних місць; норматив відношення кількості викладачів до
кількості студентів (відповідно до цього держава фінансує викладацькі ставки (згідно з
тарифною сіткою), а такожі вартість комунальних послуг). Фінансуються також стипендії
студентам, кому вони призначені, та додаткові виплати пільговим і соціально уразливим
категоріям. В минулому навчальному році на одного бюджетника в середньому припадало
близько 29 тисяч грн. на рік, що можна вважати нормативом і умовною вартістю
«освітньої послуги». Але це лише середній показник [4] .
Вартість надання освітніх послуг в центрах освіти для дорослих за різноманітними
програмами раз на тиждень з кількістю осіб в групі – 12-15; кількістю академічних годин –
72 складає в Україні в середньому від 850 до 2000 грн. У закладах формальної післядипломної
освіти вартість навчання протягом семестру на одного слухача складає від 2000 до 3000
грн. [4].
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4. Додаткові джерела фінансування (НПО, донори).
Важливу роль у реалізації програм соціального захисту держави покладено на
суспільні організаційні форми соціального захисту населення – неприбуткові організації,
зокрема профспілкові. Організації, що є неприбутковими юридичними особами, метою
діяльності яких не стає отримання прибутку для розподілу між учасниками цієї організації.
Вони

утворюють окремий, так званий «третій сектор» (інші сектори - це держава і

комерційні організації) і покликані виконувати певну роль у реалізації соціальної програми
держави. «Третій сектор» – це неприбуткові організацій (далі – НПО), які консолідуються в
громадський рух, що складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих
громадських організацій, які спрямовують енергію громадян на творчу діяльність і тим
самим знижують соціальне напруження в суспільстві, є ефективним у демократичному
суспільстві. Існує «критична маса» неприбуткових організацій, що здатні впливати на рух
суспільних процесів. Переважна більшість громадських організацій не є антагоністами (вони
не тяжіють до взаємовиключних політичних, національних або інших полюсів) [5].
Сфера НПО в розвинених країнах охоплює практично всі галузі життя людини –
економіку, політику, науку, культуру, освіту.
Неприбуткові організації є суб’єктом та невід’ємним елементом нормально
функціонуючого ринкового господарства. Це можуть бути муніципалітети, університети
третього віку, суспільні лікарні, релігійні та інші організації, діяльність яких не спрямована
на одержання прибутку. Саме на них покладається створення і реалізація суспільних благ і
послуг. В умовах ринкової економіки держава не здатна вирішити більшість соціальних
проблем. Для вирішення проблем у добродійності створюються неприбуткові організації.
Незважаючи на те що охорона здоров’я та освіта все більше комерціалізуються,
неприбуткові організації працюють у даних сферах через

участь у різних цільових

програмах, тим самим надаючи певну допомогу населенню [6].
Неприбуткові організації тісно співпрацюють з органами державної влади в реалізації
цілей державної політики соціального захисту населення (рис. 1.2).
Принципи взаємодії полягають в наступному:
1.

Соціальне

партнерство.

Принцип

соціального

партнерства

передбачає

налагодження конструктивної взаємодії між органами влади та НПО при вирішенні
соціальних проблем та наданні конкретних послуг органами влади.
2. Встановлення балансу між державними інтересами та сферою впливу НПО, що
передбачає встановлення рівноваги,моптимального співвідношення державних інтересів та
інтересів НПО при виробленні та прийнятті рішень.
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НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Державні установи

Фонди та організації

Об’єднання

органи державної влади
влади

благодійні організації,
благодійні фонди
громадські організації

спілки

органи місцевого
самоврядування

пенсійні фонди

бюджетні установи або
організації

релігійні організації

асоціа ції
житлово-будівельні
кооперативи, ОСББ

творчі спілки
та політичні партії

Рис. 1.2. Неприбуткові організації в Україні [5]
3. Узгодження інтересів громадян і суспільства, їх гармонізація є визначальною
умовою формування громадянського суспільства. Органи держаної влади діють у рамках
такого правового поля, яке надає гарантії для забезпечення рівних можливостей НПО у
здійсненні їх основної діяльності у сфері надання соціальних послуг. При цьому принцип
надання рівних можливостей ґрунтується на механізмі прозорої конкуренції.
4. Взаємовідповідальність і обов’язок давати звіт. Діяльність, спрямована на
задоволення суспільних інтересів, потребує як від громадянського суспільства, так і від
органів влади відкритості, почуття відповідальності та готовності давати звіт про свою
діяльність.
5. Розробка механізмів громадського контролю за діяльністю органів державної влади
та прийняттям нею рішень, пов’язаних із дотриманням прав і свобод громадян, відкритістю і
прозорістю бюджетів і бюджетного процесу. Передбачає звітність органів влади перед
громадськістю в публічній формі. З боку НПО обов’язок давати звіт передбачає необхідність
дотримуватися норм звітності.
6. Невтручання в діяльність НПО, за винятком випадків, встановлених законом.
Органи влади не втручаються в діяльність НПО і діють за принципом дозволеності того, що
безпосередньо передбачено законодавством.
7. Участь у виробленні політики, прийнятті рішень та їх реалізації. НПО є каналами
існуючих у суспільстві різноманітних інтересів, через які громадяни одержують інформацію
і виражають свою думку. НПО сприймаються не як пасивні суб’єкти політики й
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управлінських рішень, а як безпосередні, активні та зацікавлені сторони, що мають право
брати широку участь у процесі прийняття та реалізації таких рішень на всіх його етапах – від
початкових стадій обговорення доцільності їх прийняття до остаточного прийняття та
реалізації.
8. Інформаційна відкритість. Принцип інформаційної відкритості передбачає:
прозорість, гласність і доступ засобів масової інформації та інститутів громадянського
суспільства до офіційної інформації з метою боротьби з корупцією та надання відкритої та
достовірної інформації для ефективної взаємодії; активну комунікацію із НПО стосовно
завдань і обов’язків органів державної влади, а також рішень, які нею приймаються;
визначення взаємних, прозорих і доступних каналів спілкування й інформування про ці
канали зацікавлених груп і громадськості; надання необхідної інформації з уточненням за
необхідності її конфіденційності та гарантуванням конфіденційності інформації, отриманої
на тих же умовах від іншої сторони з метою достатньої обізнаності предмету
співробітництва; популяризацію та підтримку через засоби масової інформації та у
публічних виступах політики взаємного співробітництва.
9. Визнання різноманітності видів діяльності НПО. Держава визнає та схвалює
існування різноманітних за видами діяльності НПО, а також їх предметну спрямованість та
передбачає розвивати співробітництво з НПО на професійно-профільній основі.
10. Ефективність, гнучкість. Державна політика на національному та регіональному
рівні повинна відповідати реальним суспільним потребам, мати чіткі цілі та прийматися з
урахуванням оцінки їх очікуваного впливу та попереднього досвіду. Управлінські рішення
мають прийматися своєчасно та передбачати певний ступінь гнучкості в їх реалізації.
11. Повага, довіра, толерантність, визнання своєрідності іншої сторони. НПО й органи
влади відіграють при формуванні та здійсненні політики різні, але взаємодоповнюючі ролі.
Органи влади поважають право громадян і їх об’єднань самостійно ставити перед собою
мету і спрямовувати свою діяльність на її досягнення в рамках правового поля України [5].
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trimannya_sotsialnoyi_sferi.
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2. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПРАВОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ОСВІТИ «ТРЕТЬОГО
ВІКУ»
2.1. Документально-правовий супровід діяльності центрів освіти «третього віку»
в Україні
Документально-правовий супровід діяльності ЦОТВ виходить з загальної системи
документації.

Під

системою

документації

розуміється

сукупність

документів,

взаємозв'язаних за ознаками походження, призначення, вигляду, сфери діяльності, єдиних
вимог до їх оформлення [1].
Соціальна політика держави реалізується в соціальних програмах і є регулятором
відносин у суспільстві. Механізм реалізації соціальних прав і державних соціальних гарантій
визначений Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів
України та нормативно-правовими актами та є обов’язковим для застосування по всій
Україні. Центри освіти «третього віку» здійснюють свою діяльність на підставі Конституції
України, Законів України «Про громадські об'єднання», «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про соціальний захист населення», «Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про благодійну діяльність та благодійні
організації» та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до цих законів, інших актів
діючого законодавства України [2 – 10].
Розглядаючи особливості документально-правового супровіду діяльності

ЦОТВ

зазначимо, що у ст. 13 Конституції України зафіксовано визначення соціально спрямованої
держави:
1. Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою
державою (ст.1), політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя,
вільний і усесторонній розвиток особи (ст.23).
2. В Україні охороняються праця і здоров’я людей. Держава створює умови для
повного здійснення громадянами права на: працю; відповідні, безпечні та здорові умови
праці; заробітну плату не нижче встановленої законом (ст.43). Кожен громадянин України
має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку вільно погоджується. Право на працю надає кожній працездатній особі
можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю до праці, але в той же час не
гарантує реального забезпечення її конкретною роботою. Свобода праці також передбачає
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реалізацію громадянином України можливостей щодо використання допомоги держави у
працевлаштуванні.
3. Громадяни України мають право на соціальний захист, який включає право на
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від громадянина причин, а також в старості та інших
випадках, передбачених законом [2].
Закон України «Про соціальні послуги» від 18.10.2012 р. визначає основні
організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Зокрема, такі види
послуг як:
соціально-побутові послуги:
забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим
харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціальнопобутового патронажу, соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та доставка
медикаментів тощо; психологічні послуги;
надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з
оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на
вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної
корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;
соціально-педагогічні послуги:
виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів,
дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення
до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;
соціально-медичні послуги:
консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних
розладів особи;
збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних,
лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
соціально-економічні послуги:
задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги,
а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;
41

юридичні послуги :
надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та
інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до
протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та
інтересів особи, інша правова допомога тощо) [1].
Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії» № 2017-III від 5 жовтня 2000 р. (зі змінами, внесеними згідно із законом, у 2008,
2013 рр.) [11] визначено правові засади формування та застосування державних соціальних
стандартів та нормативів, що становлять систему і класифікуються за характером та рівнем
задоволення соціальних потреб.
На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.11 № 326
«Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»
проводиться

робота

по

запровадженню

зазначеної

соціально-педагогічної

послуги.

Департаментом соціальних послуг з метою реалізації принципу навчання людей старшого
віку впродовж всього життя та підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей
розроблено

Методичні

рекомендації

щодо

організації

соціально-педагогічної

послуги «Університет третього віку» у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які затверджено наказом Мінсоцполітики від 25.08.2011
№ 326 [12].
Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 р.
№ 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»
розроблено та затверджених Методичних рекомендаціях щодо організації соціальнопедагогічних послуг «Університет третього віку» у територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) зазначається наступне:
У пункті 3.1. наказу зазначено про забезпечення: впровадження соціальнопедагогічної послуги «Університет третього віку» у територіальних центрах соціального
обслуговування (надання соціальних послуг); надання методичної допомоги у підготовці
навчальних програм для надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього
віку»; участь фахівців-викладачів у навчальному процесі «Університет третього віку»
відповідно до навчальної програми; подання узагальненої інформації щодо організації
соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» територіальними центрами
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до 15 жовтня 2011 року [12].
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Навчання людей похилого віку в Україні є інноваційним проектом, що має на меті
впровадження та практичну реалізацію принципу навчання впродовж всього життя. Люди
старшого віку – це ті, хто готується до виходу на пенсію або вже має статус пенсіонера.
Відповідно до меморандуму безперервної освіти Європейського Союзу освітні системи
повинні вміти гнучко адаптуватися до сучасних умов. Сьогодні концепція навчання
впродовж всього життя прийнята і здійснюється в більшості розвинутих країн світу. Це
особливо важливо для вирішення проблем людей старшого віку, покращення якості їх життя,
збереження та формування їх активної життєвої позиції. Тому в «Університетах третього
віку» показують переваги, задоволення, користь і нові горизонти, що відкриваються завдяки
безперервному

навчанню.

При

цьому

викладач

виступає

більше

консультантом,

наставником, посередником і організатором.
Держава забезпечує реалізацію соціальних прав та державних соціальних гарантій
через створення умов для повного здійснення громадянами права на працю, гарантування
рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності (ст. 43 Конституції
України), права на соціальний захист, що передбачає забезпечення рівня життя, не нижче від
прожиткового мінімуму через отримання пенсій та інших видів соціальних виплат (ст. 46),
права на житло (ст. 47), достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48), на охорону
здоров’я і медичне страхування (ст. 49), право на освіту (ст. 53) тощо [2]. На основі
соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімального
розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, розмірів державної соціальної допомоги та інших соціальних
виплат.
Українське законодавство перебуває на етапі постійних і природних змін та
доповнень у результаті змін у внутрішньому та зовнішньому контурах соціальноекономічного розвитку. Ухвалюються нові законодавчі акти, нормативно-правові документи,
які забезпечують юридичні основи для розв’язання різнопланових соціально-економічних та
політичних проблем. Документально-правовий супровід діяльності ЦОТВ забезпечується
Законами України «Про вищу освіту» (статті 2, 3, 29, 66), «Про громадські об’єднання»,
положеннями Бюджетного Кодексу України, Порядком розроблення та виконання
державних цільових програм, Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, Положенням про
повноваження в частині управління майном спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст областей України.
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2.2. Методологія викладання у центрах освіти «третього віку»
Центри освіти «третього віку» не є університетами у традиційному розумінні цього
слова. Це освітня організація для людей пенсійного віку, що об’єднує осіб у групи відповідно
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до інтересів та дає можливість поділитися власним досвідом, знаннями та вміннями, а також
навчитися від інших учасників та доповнити свій досвід.
Основними концептуальними напрямками навчання літніх людей в таких центрах є:
компетентнісний концепція, в основу якої покладено ідею навчання літніх людей
новим компетенцій і можливо-ня їх застосування;
концепція самоврядного навчання, зміст якої в більшій мірі спрямована на навчання
використанню інфорційних технологій;
концепція дослідницького навчання, відповідно чому слухач є самостійний у виборі
матеріалу, мети і змісту освіти;
концепція міжпоколінного навчання, що акцентує на важливості спільного навчання в
групах людей різного віку;
концепцію біографічного навчання, в основі якого лежить використання особистого і
професійного досвіду;
концепція активної соціалізації літніх людей через навчання, що заснована на
активній участі в добровільної громадської діяльності;
концепція навчання дорослих через повсякденне життя.
Навчання людей літнього віку базується на наступних принципах:
принцип пріоритетності активних методів навчання (застосування діалогічного
навчання, методів дискусії, бесіди, методів проблемного навчання, які включають слухачів у
процес навчання, взаємодії із викладачем та між собою);
принцип використання позитивного життєвого досвіду слухачів (аналіз життєвих
ситуацій, обговорення позитивного досвіду, що сприяє створенню в цілому позитивної,
комфортної атмосфери навчання);
принцип

індивідуального

підходу

(врахування

стану

здоров’я

слухачів,

індивідуально-фізіологічних особливостей, особистісних потреб та інтересів);
принцип участі слухачів у розробці програми навчання (врахування побажань та
пропозицій слухачів підвищує мотивацію у навчанні, активізує слухачів);
принцип доступності, послідовності та систематичності навчання (введення нової
інформації, розширення тезаурусу слухачів має бути поступовим і збалансованим);
принцип науковості у викладенні інформації (нова інформація має опиратись на
останні досягнення науки, бути перевіреною емпірично);
принцип гуманізації процесу навчання (полягає у орієнтації освітньої системи й
освітнього процесу на розвиток і становлення взаємоповаги між студентами і педагогами,

45

основаної на врахуванні прав кожної людини; на збереження і зміцнення їхнього здоров’я,
почуття власної гідності й розвитку особистісного потенціалу);
принцип гуманітаризації процесу навчання (орієнтація на засвоєння змісту освіти, що
дає змогу охоче розв’язувати головні соціальні проблеми на користь людини; бути
економічно і юридично грамотними);
принцип елективності навчання (надання слухачеві свободи вибору цілей, методів,
джерел, часу і місця навчання);
принцип інтересу у навчанні (використання методів стимулювання інтересу до
навчально-пізнавальної діяльності).
В освіті людей літнього віку, крім наведених, функціонують свої, специфічні,
принципи дидактики. Для навчання дорослих можна сформулювати такі принципи:
практичності

(застосування

результатів

навчання)

та

індивідуалізації;

наочності

(опосередкованої та неопосередкованої); опори на минулий досвід слухача [1].
Викладачами ЦОТВ можуть бути науково-педагогічні працівники, що здійснюють
навчання на волонтерських засадах; студенти-волонтери факультету соціальної роботи
(студенти старших курсів та магістри); спеціалісти закладів соціального забезпечення;
фахівці територіальних центрів; наукові співробітники музейних закладів; пенсіонерислухачі, що мають відповідну фахову освіту.
Вимоги до діяльності викладача:
створення позитивної, комфортної атмосфери навчання;
врахування досвіду студентів;
виявлення поваги, толерантності, врахування вікових фізіологічних та психічних
порушень слухачів;
вивчення потреб та інтересів студентів, та на їх основі розробка програми та змісту
навчання;
залучення студентів до розробки програми навчання та проведення занять (особливо
практичного спрямування);
постійний моніторинг занять з метою коригування змісту і методів навчання.
Організація процесу навчання.
Цілі навчання: підтримка активної життєдіяльності людей літнього віку; розширення
досвіду, збагачення інтелектуальної та емоційної сфер особистості; створення умов
ефективної соціалізації людей літнього віку; підтримка інтелектуальної та соціальної
активності; допомога у подоланні вікової кризи; розширення особистих можливостей;
підтримка здорового способу життя; опанування нових видів і способів діяльності;
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формування мобільності людини за нових соціально-економічних умов; задоволення
різноманітних індивідуальних освітніх потреб; розвиток загальної культури.
Зміст навчання: формується на основі розробленого викладачами календарнотематичного плану занять, який пропонується для обговорення учасникам навчання і не
регламентується обов’язковими програмами.
Методи

навчання: лекція,

бесіда, диспут,

розповідь,

рольова

гра,

методи

демонстрації, візуалізації, практичні, методи проблемного та інтерактивного навчання.
Форми навчальних занять: лекції (леції-візуалізації, бінарні, проблемні, пресконференції та інші), практичні заняття, екскурсії, дебати, консультації. Дo фopм i мeтoдiв
нaвчaння людей літнього віку мoжуть бути також вiднeceнi: eвpиcтичнa бeciдa, пpeзeнтaцiї,
диcкуciї, «мoзкoвa aтaкa», мeтoд «кpуглoгo cтoлу», мeтoд «дiлoвoї гpи», кoнкуpcи
пpaктичниx poбiт з їxнiм oбгoвopeнням, poльoвi iгpи, навчальні тpeнiнги, кoлeктивнi
виpiшeння твopчиx зaвдaнь, кeйc-мeтoд, пpaктичнi гpупoвi й iндивiдуaльнi впpaви,
мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, пpoeктувaння й написання бiзнec-плaнiв,
piзниx пpoгpaм, oбгoвopeння вiдeoзaпиciв, включaючи зaпиc влacниx дiй тощо. Дистанційна
форма навчання набуває все більшої популярності для навчання дорослих [1].
Матеріально-технічні

засоби:

мультимедійні

засоби,

комп’ютери,

фліпчарт,

підручники та посібники, роздаткові матеріали, репродукції, таблиці, плакати.
Моніторинг та оцінювання результатів навчання.
З метою забезпечення результатів навчання, керівники та викладачі ЦОТВ мають
проводити

моніторинг

процесу

навчання.

Моніторинг

забезпечується

методами

спостереження, анкетування та інтерв’ювання учасників, аналізом та узагальненням
результатів. На основі моніторингу відбувається коригування змісту та методів навчання,
вносяться зміни у організацію освітнього середовища, місця та часу проведення занять, а
також визначення учасників навчального процесу (викладачів та спеціалістів). Оцінювання
результатів навчання відбувається на основі аналізу активності студентів, виконання
індивідуальних завдань,

участі

у дебатах, обговореннях, прояву ініціативності в

інтерактивному навчанні, самостійної підготовки.
Після закінчення навчання студенти отримують сертифікат про навчання державного
зразка[2].
Також необхідно враховувати різні ознаки класичного та посткласичного навчання
(табл.2.1).
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Таблиця 2.1
Основні ознаки класичного та посткласичного навчання [1]
Класичне навчання

Посткласичне навчання

Масовість навчання, індустріальний його
характер, поточність

Індивідуальність, персональність, разовість
підготовки в невеликих серіях

Тривалість і стабільність знання, програм і
методів навчання

Постійні зміни в системі знань, програмах і
методах

Традиційність, стабільність, відсутність
оновлення

Постійність інновацій

Дискретність освіти, отримання знання в
молоді роки

Неперервна освіта упродовж всього життя
Демократизація освітньої системи

Авторитарна організація освітніх систем та
інституцій (централізація, ієрархія, жорстка
нормативність, авторитаризм)

(децентралізація, автономізація,
координація, гнучкість нормативів,
демократизм)

Формування професійних знань, умінь і
навичок

Формування здатності до творчості,
розвиток здібностей, умінь і навичок
переробки та використання навичок
інформації

Формування нормативної особистості,
тобто яка засвоює норми суспільства і
володіє ними

Формування індивідуально неповторної
творчої особистості, якій властиві
потенціал саморозвитку, системи цінностей
та мотивації

Освіта виступає як мета і засіб досягнення
індивідуумом інших цілей

Освіта виступає самоціллю та сенсом
життєдіяльності індивіда

Навчальна діяльність літньої людини значною мірою детермінується часом,
просторовими, а також побутовими, професійними, соціальними факторами, які або
гальмують, або сприяють процесу навчання. Процес навчання людини пенсійного віку має
бути організованим як його спільна діяльність з викладачем на всіх етапах навчання:
планування, реалізації, оцінювання й корекція (координування). Виділяють також етапи
процесу навчання – послідовні стадії організації процесу навчання: 1) діагностика слухачів;
2) планування; 3) створення умов реалізації процесу навчання; 4) реалізація; 5) оцінювання;
6) корекція процесу навчання [1].
48

Більш велику роль, ніж в звичайній школі, в освіті людей літнього віку відіграє
життєва практика дорослого, яка в процесі навчання може передувати теорії.
Література до розділу 2.2
1. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний
посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т пе- дагогічної освіти і освіти дорослих. – К.:
ВД

«ЕКМО»,

2011.

–

324

с.

Режим

доступу:

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/osvitology/book_sisoeva-internet.pdf
2. Скорик Т. В. Університет «третього віку»: концептуальні положення та досвід
реалізації.

Режим

доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_104_2/Skorik.pdf

2.3. Розробка навчально-методичної документації навчального процесу
у центрах освіти «третього віку»
Зазвичай в практичній діяльності ЦОТВ з розробки навчально-методичної документації
навчального процесу використовують наступні технології:

1. Визначають реальну проблему, для вирішення якої необхідно навчання.
2. Виявляють освітні потреби слухачів для вирішення їх життєвих проблем.
3. Створюють неформальний, заснований на взаємній повазі, довірі та емпатії
психологічний клімат спільної роботи.
4. Планують процес навчання у вигляді навчальної програми, освітнього контракту .
5. Визначають зміст навчання, орієнтований на рішення певної життєвої проблеми.
6. Здійснюють процес навчання залежно від готовності слухача до навчання, його індивідуальних здібностей та можливостей у навчанні. При цьому навчальна діяльність слухачів
здійснюється в основному у вигляді процесу вирішення проблемних, творчих та пошукових
задач.
7. Проводять оцінювання процесу навчання у формі досягнень слухачів та визначення
нових освітніх потреб, а також визначення позитивних і негативних аспектів програм
навчання.
8. Здійснюють корекцію навчальних програм, процесу їхньої реалізації й оцінювання.
Навчання літніх людей набуває ефективності, якщо дорослі слухачі активно беруть
участь у взаємодії з викладачем.
До методичного забезпечення навчання людей пенсійного віку можна віднести:
набір тестових завдань для визначення рівня засвоєння матеріалу;
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ілюстративний матеріал, який дозволяє глибше зрозуміти навчальну інформацію (у
вигляді малюнків, схем, інструкцій, опорних конспектів тощо);
інформація, яка розширює чи поглиблює процес засвоєння (додаткові джерела
інформації у вигляді підручників, довідників, методичних розробок);
алгоритмічні вказівки для самостійного вивчення нового матеріалу чи шляхів
вирішення проблемних завдань;
набір карток-завдань (репродуктивного і продуктивного характеру), який дозволяє
слухачеві самостійно вибирати тип, вид і форму матеріалу, користуватися індивідуальними
способами навчальної роботи;
картки програмованого безмашинного контролю для здійснення оперативного
зворотного зв’язку на уроці;
набір конкретних професійних ситуацій різних рівнів складності;
картки типових помилок для розвитку самоконтролю;
навчально-контролюючі комп’ютерні програми.
Одним із важливих компонентів навчання, спрямованих на досягнення поставлених
дидактичних, виховних і розвиваючих цілей, є методи навчання. Мета, поставлена
викладачем, може бути досягнута лише в тому випадку, якщо вона усвідомлена і прийнята
слухачами.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу має враховувати такі складові
змісту освіти:
впровадження сучасних технологій в організації і поведенні навчального процесу;
використання державних та міжнародних стандартів;
ланування та організацію освітньої діяльності за новими формами і методами.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу складається з навчальнометодичного комплексу та навчальної і науково-методичної літератури.
До складу навчально-методичного комплексу, крім навчальної та робочої навчальної
програм, рекомендуємо включати:
методичні рекомендації до вивчення дисципліни;
методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять;
методичні рекомендації до виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи;
комплекти завдань для проведення тестування рівня засвоєння знань (за вибором
слухачів).
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Навчальна і науково-технічна література включає: підручники, навчальні посібники,
конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, словники, монографії, наукові
збірники тощо.
Рекомендуємо також застосування інтерактивних методів навчання, зокрема:
ділові ігри;
ролеві ігри;
ігрове моделювання;
ігрове проектування;
аналіз конкретної управлінської ситуації.
Цікавим є участь
методикою

слухачів

«поглибленого

в плануванні та організації навчального процесу за

занурення»

на

основі

ігрового

моделювання,

ігрового

проектування, ролевих ігор, тренінга, консалтинга та тьютинга.
Суттєву роль для навчання дорослих відіграють науково-методичні матеріали. Їх
розробка

базується

на

принципах

науковості,

доступності,

системності

та

послідовності. Основною особливістю навчально-методичних матеріалів для навчання
дорослих є їх зорієнтованість на самостійну діяльність тих, хто навчається, що висуває певні
вимоги до змісту та оформлення цих матеріалів.
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРІВ ОСВІТИ «ТРЕТЬОГО ВІКУ»
3.1. Організація навчального процесу в центрах освіти «третього віку»
Організація навчального процесу в центрах освіти «третього віку» відбувається
відповідно до розробленого «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ОСВІТИ ТРЕТЬОГО ВІКУ».
Типова структура Положення складається із таких розділів:
1. Загальні положення.
2. Мета та завдання.
3. Послуги ЦОТВ.
4. Напрями навчання.
5. Відвідування занять.
6. Форми організації навчання.
7. Навчальний час слухача ЦОТВ.
8. Форми навчання.
У першому розділі «Загальні положення» визначаються основні завдання та функції
ЦОТВ. Визначається, що ЦОТВ

створюється як структурний підрозділ для надання

соціально-освітніх послуг громадянам похилого віку +55 років, відповідно до їх потреб,
уподобань та інтересів.ЦОТВ створюється і ліквідується за рішенням керівника ВІЕМ.
ЦОТВ очолює адміністратор, який призначається на посаду та звільняється з посади першим
керівником установи. ЦОТВ обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не
мають медичних протипоказань перебування в колективі, потребують надання соціальнопедагогічних та. психологічних послуг з метою підтримки соціальної незалежності,
відновлення знань, вмінь та навичок поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних
інтересів і потреб осіб, організації дозвілля та відпочинку.
ЦОТВ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, іншими
нормативними документами, статутом, наказами та Положенням.
Зміни й доповнення до Положення розробляються адміністратором ЦОТВ,
узгоджуються з

першим керівником установи.та вносяться на підставі наказу першого

керівника установи.
Другий розділ «Мета та завдання» має більш творчий зміст, тому що мету та завдання
можна сформулювати кілька десятків. У будь-якому випадку, в них повинні бути
відображені специфіка і масштаби діяльності та специфіку організації. Наприклад, мета та
завдання можуть бути сформульовані так:
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Мета

–

розвиток,

накопичення

та

управління

людським

капіталом

через

розповсюдження освіти впродовж життя та включення людей похилого віку краю до
соціальних систем неформальної освіти та підвищення кваліфікації в Україні.
Завдання:
Проведення кампанії з підвищення свідомості суспільства та академічної спільноти
щодо освіти третього віку.
Організація культурно-просвітницької роботи та дозвілля для людей зрілого віку,
спрямованих на задоволення широкого спектру освітніх, культурних та пізнавальні потреб
населення.
Забезпечення рівного доступу до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між
поколіннями.
Підвищення рівня комп’ютерної, правової та медичної грамотності людей зрілоговіку.
Формування традиції гуртків та клубів за інтересами, які будуть діяти за рахунок
самоорганізації учасників з мінімальною підтримкою працівників ЦОТВ.
Відомо, що функціонування будь-якої організації або підрозділу, у тому числі і ЦОТВ
базується на чотирьох основних видах ресурсів: людських, матеріальних, фінансових і
інформаційних. Найважливішими з них є людські ресурси - можливості, здібності,
професійні знання, уміння, навички, досвід, якими володіють люди. Чим більше люди
включені в професійну, практичну діяльність, тим більше у них накопичується і життєвого і
професійного досвіду, тим менше часу вони потребують для якісного вирішення
професійних задач, тим більшу цінність вони представляють для організації. Тому в
третьому розділі «Послуги ЦОТВ» необхідно враховувати види послуг, що надаються з
урахуванням наявних ресурсів організації, а саме:
Соціально-педагогічні послуги - організація індивідуального, колективного процесу з
відновлення знань, вмінь та навичок поведінки у суспільстві, виховування навичок
спілкування, фізичної реабілітації, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів та
потреб, організація дозвілля та відпочинку (проведення лекцій, бесід, дискусій, зустрічей,
створення самодіяльних художніх колективів, гуртків ).
Психологічні послуги – організація надання консультацій з питань поліпшення
відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція надання методичних
порад.
Інші соціальні послуги:
Надання можливості слухачам

ЦОТВ

сформувати та розвинути

використання новітніх технологій, насамперед, інформаційних та комунікаційних.
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навички

Сприяння підвищенню якості життя у зрілому віці шляхом забезпечення доступу до
сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень.
Надання можливості для розширення кола спілкування та обміну досвідом слухачів
ЦОТВ інших регіонів та держав.
В четвертому розділі визначаються напрями навчання.Важливим для організації
навчального процесу в центрах освіти «третього віку» є врахування необхідності проведення
системи заходів, спрямованих на формування активної життєвої позиції громадян зрілого
віку за напрямками (факультативами), наприклад: «Інформаційні та комп’ютерні технології»,
«Іноземні мови (англійська та польська)», «Соціально-правовий захист», «Основи
психології», «Здоровий спосіб життя», «Культура та мистецтво».
У ЦОТВ також можуть створюватись інші курси, залежно від потреб слухачів.
Визначається також тривалість навчально-освітнього курсу (наприклад, курс триває
протягом академічного року – дата та закінчення визначаються ЦОТВ), ділиться на 2
академічні семестри, згідно з планами роботи, що передбачають проведення занять кожного
тижня у визначені дні).
На кожного слухача, який займається у ЦОТВ, ведеться особова справа, в якій
міститься:

письмова

заява,

анкета

слухача,

медичний

висновок

про

відсутність

протипоказань перебування у колективі.
Про

припинення

надання

соціально-педагогічних

послуг

слухача

видається

розпорядження, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦОТВ і
робиться позначка в журналі обліку та особовій справі із зазначенням дати та підпису
адміністратора ЦОТВ.
В п’ятому розділі визначається порядок відвідування занять (наприклад, слухачі
ЦОТВ зобов’язані відвідувати загальні лекційні заняття. Паралельно слухачі можуть
відвідувати на вибір будь-якепрактичне заняття зі встановленого курсу, до яких належать:
«Інформаційні та комп’ютерні технології», «Англійська мова», «Інша іноземна мова»,
«Психологія»,

«Народна

руко

творчість».

На

напрями

«Інформаційно-комп’ютерні

технології», «Англійська мова» та «Польська мова» набирається фіксована кількість
учасників, не більш ніж 15 осіб у групі. Якщо слухач не відвідує лекційні заняття (пропуски
лекційних занять без поважних причин більше 10 занять), то він відраховується з ЦОТВ).
В шостому розділі «Форми організації навчання» визначаються особливості
навчального процесу ЦОТВ, який здійснюється формах навчальних занять (лекцій) та
практичної підготовки.
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Лекція – основна форма проведення навчальних занятьу ЦОТВ, що призначена для
вивчення теоретичного матеріалу. Лекції проводяться лекторами-волонтерами. Тематика
курсу лекцій визначається викладачем. Лекції проводяться у відповідно обладнаних
приміщеннях-аудиторіях.
Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує
детальне вивчення конкретного та формує вміння і навички їх практичного застосування
шляхом

індивідуального

виконання

слухачем

відповідно

сформульованих

завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених
необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою.
В сьомому розділі « Навчальний час слухача ЦОТВ» визначається наступне:
Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями навчального часу
студента (академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, рік).
Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість
академічної години становить, як правило, 40 хвилин.
Дві академічні години утворюють пару академічних годин тривалістю - 1 година 20
хвилин (надалі «пара»).
Навчальний день – складова частина навчального часу слухача тривалістю не більше
4 академічні години в день. Встановлюється також час занять (наприклад, навчальний день
розпочинається о 16.00 і триває до 19.00). Встановлюється тривалість навчального тижня
(наприклад, становить не більше 6 академічних годин – заняття 2 рази на тиждень)
Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента. Семестр
навчального року складаються з осіннього і весняного. Осінній семестр розпочинається з 1
жовтня і триває 12 тижнів. Весняний семестр розпочинається з 1 лютого і триває 16 тижнів.
В восьмому розділі «Форми навчання» встановлюється, що навчання ЦОТВ може
здійснюватися за денною та вечірньою формою навчання. Можливе поєднання різних форм
навчання.
Зміни й доповнення до організації навчального процесу в центрах освіти «третього
віку» розробляються адміністратором ЦОТВ, узгоджуються з першим керівником та
вносяться на підставі його наказу.
Типове ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ОСВІТИ ТРЕТЬОГО ВІКУ надано в Додатку Б.1.
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3.2. Набір студентів у центрах освіти «третього віку»
Набір слухачів в центрах освіти «третього віку» відбувається в наступному порядку:
1. Набір слухачів на курси ЦОТВ оголошується з 1 серпня і триває до 1 вересня
кожного навчального року.
2. Інформація про набір слухачів розміщується на офіційному сайті, у групах в
соціальних мережах та Центру освіти третього віку (вКонтакті та Фейсбук), у групах для
громадян на Фейсбук та надсилається у вигляді прес-релізу місцевим ЗМІ.
3. Слухачем ЦОТВ може стати особа чоловічої або жіночої статі віком від 55 років,
яка написала заяву про прийняття на навчання у ЦОТВ та заповнила анкету слухача.
4. На кожного громадянина (слухача), який займається у ЦОТВ, ведеться особова
справа, в якій міститься: письмова заява громадянина, анкета слухача, медичний висновок
про відсутність протипоказань перебування у колективі.
5. Для реєстрації та обліку слухачів у кожній групі ведеться Журнал.
6. Навчально-освітній курс триває протягом академічного року (точна дата та
закінчення визначаються ЦОТВ), ділиться на 2 академічні семестри, згідно з планами
роботи, що передбачають проведення занять кожного тижня у визначені дні.
7. Інформація про припинення/закінчення курсу слухачем вноситься до електронної
бази даних ЦОТВ і робиться позначка в журналі обліку та особовій справі із зазначенням
дати та підпису адміністратора ЦОТВ.
8. Активні

учасники

курсів

можуть

додатково

заохочуватись

відзнаками,

наприклад, «відмінник курсу», «активіст курсу» тощо.
9. Слухач ЦОТВ має право брати участь у клубних зустрічах, організованих для
слухачів ЦОТВ, а також висловлювати пропозиції щодо покращення змістовного наповнення
курсів й ефективності навчального процесу в цілому.
Ще одна форма реалізації цього напрямку – співпраця з державними та місцевими
органами влади, громадськими організаціями, представниками ділових кіл з метою набору
студентів. Ефективною формою набору нових студентів є створення банку випускників,
кожен рік можна організовувати анкетування та оформлення альбомів випускників. Під час
проведення «Ярмарка випускників» відбуваються зустрічі з провідними вченими, кращими
випускниками, проходять презентації книг та інших творчих досягнень студентів та
викладачів ЦОТВ.
Набору слухачів в центрах освіти «третього віку» сприяє збереження кращих
традицій.
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На формування мотивації до навчання значно впливає творча атмосфера, традиції, що
склалися в ЦОТВ, самобутність соціокультурного середовища. Збереження кращих традицій
ЦОТВ формує професійні мотиви особистості, сприяє становленню цивільної позиції,
покращує

культуру

спілкування,

розвиває

прагнення

до

самоосвіти та

творчого

самовираження.
Необхідно також продовжувати роботу з формування цілісної інформаційної бази
випускників різних років - зібрати дані (телефони, електроні адреси, місце роботи). Така
діяльність сприяє встановленню зв’язку між поколіннями випускників, виявленню творчої
ініціативи студентів, розвитку соціальної активності та соціального досвіду.
Ще однією формою роботи щодо набору слухачів в центрах освіти «третього віку» є
проведення зустрічей, присвячених видатним працівникам ЦОТВ. Популяризація ЦОТВ,
пошук і розробка власних духовних цінностей та традицій, розвиток корпоративної
культури, збереження славних традицій через створення Web-сайту, випуск власної газети,
розробка символіки; залучення студентів та викладачів до інститутських свят.

3.3. Організація навчальних програм для дорослих
Особливостями планування процесу навчання дорослих є те, що воно здійснюється у
процесі навчання кожного, хто навчається, i за активної участі того, хто навчається.
Важливим аспектом у системі навчання дорослих є створення умов для реалізації процесу
навчання. Зокрема, фізичних, психологічних i навчально-методичних. У багатьох країнах у
навчанні дорослих використовують специфічну технологію, що враховує соціальнопсихологічні особливості дорослих, де навчання спирається на спеціальні, розроблені для
цієї мети навчально-методичні матеріали.
Навчання дорослих, засноване на специфічних принципах, відмінних від традиційних
педагогічних, за кордоном має вже давні традиції й багату історію. У нашій країні активно
розвивається нова наука про освіту дорослих – андрагогіка, але практично все навчання
дорослих поки що побудовано на традиційних педагогічних принципах, що істотно знижує
ефективність навчання.
Навчання дорослих розглядається як двобічна діяльність, що передбачає передачу й
набуття знань, умінь, навичок, якостей і моральних цінностей. Будь-яка технологія навчання
містить сукупність певних форм, методів, прийомів, засобів, що дозволяють досягти
запланованих результатів. Технологія навчання дорослого учня організовується у формі
спільної діяльності того, хто навчає і того, хто навчається, на всіх етапах їх проектування та
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впровадження. Виходячи з цього, С. Змєйов виокремив основні андрагогічні принципи, які
покладені в основу теорії навчання дорослих:
1. Пріоритет самостійного навчання. Самостійна діяльність тих, хто навчається, є
основним видом навчальної роботи дорослих учнів і тлумачиться як самостійне здійснення
організації процесу свого навчання, а не як самостійна робота як вид навчальної діяльності.
2. Принцип спільної діяльності передбачає спільну діяльність тих, хто навчається, з
тими, хто навчає, а також з іншими учасниками щодо планування, реалізації, оцінювання і
корекції процесу навчання.
3. Принцип опори на досвід того, хто навчається. Згідно з цим принципом життєвий
досвід того, хто навчається, використовується як одне з джерел навчання самого учня і його
товаришів.
4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожен, хто навчається,
спільно з тим, хто навчає, а в деяких випадках і з іншими учнями, створює індивідуальну
програму навчання, що орієнтована на конкретні освітні потреби і цілі навчання і враховує
досвід, рівень підготовки, психофізіологічні, особливості того, хто навчається.
5. Системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання відповідності цілей,
змісту, форм, методів, засобів навчання і оцінювання результатів навчання.
6. Контекстність навчання. Відповідно до цього принципу навчання спрямоване на
конкретні, життєво важливі для дорослого цілі, орієнтоване на виконання ним соціальних
ролей або вдосконалення особистості, будується з урахуванням професійної, соціальної,
побутової діяльності того, хто навчається, його просторових, часових, професійних,
побутових факторів або умов.
7. Принцип актуалізації результатів навчання. Цей принцип передбачає невідкладне
застосування на практиці набутих дорослим учнем знань, умінь, навичок, якостей.
8. Принцип елективності навчання передбачає надання тому, хто навчається, певної
свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання,
оцінювання результатів навчання, а також тих, хто з ним навчається.
9. Принцип розвитку освітніх потреб. За цим принципом оцінювання результатів
навчання здійснюється шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального
матеріалу і визначення тих матеріалів, без засвоєння яких не можливе досягнення
поставленої мети навчання. Процес навчання також будується за цілями формування у тих,
хто навчається, нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення
певної цілі навчання.
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10. Принцип усвідомленості навчання передбачає усвідомлення тим, хто навчається, і
тим, хто навчає, всіх параметрів процесу навчання і своїх дій щодо організації процесу
навчання.
Структура освітніх програм для дорослих
Цільове призначення освітньої програми полягає у визначенні умов, які сприяють
досягненню слухачем літнього віку заданого рівня освіченості, що відповідає його потребам
і можливостям. Тому перший крок розробки освітньої програми пов'язаний з визначенням
потреб, на задоволення яких спрямована і розробляється освітня программа. Відповідно до
поставлених можна виділити наступні 3 блоки:
цілі, орієнтовані на оволодіння основами знань на рівні функціональної грамотності,
оволодіння методом навчання;
цілі, орієнтовані на самовизначення особистості в різних сферах діяльності;
цілі, орієнтовані на залучення літньої людини до загальнолюдських цінностей,
сучасної цивілізації, глобальних програм часу.
Структура програм повинна враховувати вікові, психологічні та фізіологічні
особливості слухача.
Структурні елементи індивідуальних освітніх програм:
1. Цільове призначення.
2. Вік учня.
3. Параметри початкового стану.
4. Форма організації освітнього процесу.
5. Тимчасовій регламент.
6. Менеджмент освітнього процесу.
7. Використовувані освітні технології.
8. Параметри кінцевого стану.
9. Діагностика досягнень.
Розглянемо анотацію до типової навчальної програми:
«ЙОГА 55+»
Загальний опис програми. Курс «Йога 55+» спрямований на аудиторію, фіксуючу
погіршення фізичного і психо-емоційного здоров'я, загострення хронічних захворювань
(астма, бронхіт, алергія, діабет, хвороби хребта і багато інших), а також бажає мати здорове,
красиве і підтягнуте тіло, поліпшити поставу і укріпити серце. Слухачам пропонується
освоєння простих вправ, які вимагають незначних фізичних зусиль, але роблять
благотворний вплив на організм, і призначені для людей будь-якого віку. Вправи не
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завдають шкоди навіть фізично слабким і немічним.
Метою проходження курсу «Йога 55+» є формування у слухачів знань про здоровий
спосіб життя, розвиток і закріплення практичних навичок фізичної активності, які сприяють
активному довголіттю.
Основними завданнями курсу є:
формування уявлення про здоровий спосіб життя;
ознайомлення з основними складовими активного довголіття;
вироблення навичок підвищення працездатності, поліпшення пам'яті, впливу на
статура, поставу і активну діяльність всього організму, підвищення тонусу мускулатури і
поліпшення рухливості суглобів.
Очікуваний результат підготовки слухачів і вимоги до рівня засвоєння курсу.
Після закінчення даного курсу учні зможуть:
1. Використовувати в своїй життєдіяльності на регулярній основі навички поліпшення
швидкості і сили дихання, посилення розумової активності і поліпшення пам'яті, поставу і
активну діяльність всього організму, поліпшення зору і слуху, стимулювання серцевої
діяльності, підвищення тонусу мускулатури і поліпшення рухливості суглобів, розвитку
стрункості і гнучкості тіла;
2. Виконувати основні види вправ, що сприяють активному довголіттю.
Курс передбачає такі форми організації навчального процесу: Семінари-дискусії з
основних складових здорового способу життя і активного довголіття, презентація основних
терапевтичних ефектів від вправ, практичні заняття, консультації фахівців, соціальні заходи.
Також передбачені види медичного контролю (об'єктивного) і самоконтролю (суб'єктивного)
стану слухачів.
Після закінчення курсу передбачається проведення Форуму слухачів і Естафети
здоров'я (біг - для вікової групи 55-60, спортивна ходьба – для вікової групи 60+).
Курс передбачає 75% загального обсягу курсу аудиторну роботу і 25% позааудиторної та самостійної (семінари-дискусії – 6 годин, презентація ефектів від вправ 15 хвилин перед кожним заняттям, практичні заняття – щотижня, самостійна робота
слухачів, форум слухачів, естафета здоров'я) .
Контроль досягнень. В ході навчання здійснюється кілька видів контролю: поточний і
підсумковий. Поточний контроль здійснюється за підсумками кожного аудиторного заняття.
Підсумковий контроль дозволяє оцінити успішність всього курсу в цілому (на основі
порівняння вимірів параметрів здоров'я слухача до і після освоєння модуля «Йога 55+»).

60

Слід брати до уваги, що створення фізичних умов передбачає наявність приміщень,
що відповідають цілям навчання i кількості учасників навчального процесу, а також для
організації самого процесу навчання та відпочинку. При навчанні дорослих необхідно, щоб
розміщення робочих місць було таким, щоб ті, хто навчаються, могли вільно спілкуватися як
із викладачем, так і між собою.
Існують стандартні вимоги до проектування технології викладання навчальних курсів,
зокрема:
1. Програма навчання повинна враховувати детальне і поглиблене вивчення тем, які
сприяють розвитку компетенцій слухачів спрямованих на забезпечення активного довголіття
людей літнього віку, забезпечувати їх саморозвиток та соціальну, економічну та
психологічну інклюзїю в суспільне життя.
2. Викладання навчального курсу повинно забезпечувати якісне засвоєння базових
знань, умінь і навичок.
3. Викладання навчального курсу повинно передбачати розвиток дивергентного
мислення і навичок його практичного застосування, що дозволяє переосмислити одержані
знання та генерувати нові ідеї.
4. Викладання навчального курсу має забезпечувати літнім людям можливість
одержувати нову інформацію, самостійно набувати знання.
5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наявність і використання
слухачами відповідних літературних, наукових і навчальних джерел.
6. Заохочення в процесі викладання ініціативи та самостійності в навчанні та
розвитку; надання особливої уваги діяльності з розвитку творчості та виконавчої діяльності;
сприяння в процесі викладання розвитку свідомості та самосвідомості людей літнього віку,
розумінню ними своїх зв’язків з іншими людьми, природою, культурою.
Важливою умовою ефективної організації процесу навчання дорослих є створення
сприятливої психологічної атмосфери навчання: взаємною повагою учасників процесу
навчання, доброзичливими відносинами між ними, взаємодопомогою та співпрацею. При
навчанні дорослих важливо: відмова від критики учасників процесу навчання, забезпечення
умов для вільного висловлення думок; повага до прийняття різних життєвих позицій.
Дорослі

можуть

навчатися

через

досвід

та

спостереження,

шляхом

активного

експериментування.
Важливим елементом є додержання вимоги щодо якісного засвоєння базових знань,
умінь і навичок літніх слухачів.
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Тому необхідно включати в навчальні програми різноманітні методи перевірки знань,
умінь і навичок, зокрема: усна перевірка (бесіда, розповідь слухача), графічні роботи
(виконання ескізів, малюнків), практичні роботи (виконання практичних робіт, методи
активного навчання), перевірка знань, умінь і навичок учнів із застосуванням сучасних
комп’ютерних технологій. За охопленням учнів у перевірці розрізняють: індивідуальну
перевірку, в якій бере участь викладач і один слухач; групову перевірку, яка охоплює
частину слухачів групи; фронтальну перевірку, яка охоплює всю групу.
Залежно від місця здійснення перевірки на занятті в процесі вивчення теми, розділу
програми, періоду навчання і всього курсу в цілому розрізняють такі види перевірок:
поточна, яка супроводжує повсякденну навчальну діяльність;
тематична, яка охоплює матеріал системи уроків з певних тем навчальної програми;
періодична, що здійснюється відповідно до змісту матеріалу;
підсумкова, яка охоплює весь матеріал навчального предмету.
При проектування технології викладання навчальних курсів для дорослих людей
провідну роль в процесі навчання грає не викладач, а слухач. Функцією повчального в цьому
випадку є надання допомоги слухачеві у виявленні, систематизації, формалізації особистого
досвіду останнього та поповненні його знань. Рекомендується використовувати замість
лекційних переважно практичних занять, часто експериментального характеру, дискусії,
ділові ігри, кейси, вирішення конкретних виробничих завдань і проблем.
Література до розділу 3.3
1. Horbovyy A.Engaging seniors in digital community: V-4 agenda for Ukraine // “Crossborder cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in
Ukraine”: Collection of scientific paper. Vysoká škola ekonómie a manažmentu Verejnej správy v
Bratislave Furdekova, Bratislava. – 170 p. Братислава, Словаччина, 2016. – С. 164-169.
2. Human capital as a determinant of socio-economic condition: Coll. Monography// Artur
Horbovyy, Alina Khaletska/ Eds. Joana Prystrom, Artur Horbovyy: LAP LAMBERT Academic
Publishing, Germany.- 147 p.

3.4. Організація позанавчальної роботи для слухачів
Позанавчальна робота (далі – ПНР) є складовою навчання в ЦОТВ і спрямована на
розвиток здібностей слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у
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саморозвитку. ПНР ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів
діяльності, а також здійснюється за участю трудових колективів, громадських організацій,
товариств, фондів. ПНР відбувається у позаурочний та позанавчальний час.
Типи позанавчальної роботи:
Клуби: автолюбителів, краєзнавців, туристів, етнографів, фольклористів, фізичної
підготовки та інших напрямів).
Мала академія мистецтв (народних ремесел).
Мала академія наук.
Центр художньої творчості, художньо-естетичної творчості.
Центр еколого-натуралістичної творчості.
Центр науково-технічної творчості.
Центр, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, туристсько-краєзнавчої
творчості.
Напрями позанавчальної роботи:
ПНР здійснюється за такими напрямами:
художньо-естетичний – забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань і
здобуття слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері національної та
світової культури й мистецтва;
туристично-краєзнавчий – спрямовується на залучення слухачів до активної
діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних,
етнографічних, історичних об′єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними
уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
еколого-натуралістичний

–

передбачає

оволодіння

слухачами знаннями про

навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і
досвіду розв′язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної
роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського
господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;
науково-технічний – забезпечує набуття слухачами техніко-технологічних умінь і
навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної
роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
дослідницько-експериментальний

–

сприяє

залученню

слухачів

до

науково-

дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних
галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також створенню умов для творчого
самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки талантів й обдарувань;
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фізкультурно-спортивний – забезпечує розвиток фізичних здібностей слухачів,
необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку й
дозвілля, занять фізичною культурою та спортом, підготовку спортивного резерву для
збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;
патріотичний – забезпечує належний рівень підготовки слухачів до розвитку
патріотичних почуттів і громадянської відповідальності;
оздоровчий – забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає
оволодіння слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення,
набуття та закріплення навичок, зміцнення особистого здоров′я, формування гігієнічної
культури особистості;
гуманітарний – забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок
слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.
ПНР ЦОТВ здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, що
затверджуються керівництвом.
ПНР ЦОТВ здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а саме - може
здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених
законодавством України [1].
ПНР ЦОТВ є напрямом формування громадянської компетентності слухачів,
художньо-естетичного виховання, організації краєзнавчо-пошукової та спортивно-масової
роботи. Також серед форм реалізації цього напрямку ПНР ЦОТВ є відзначення професійних
свят, проведення бесід та інформаційних годин, участь слухачів у тематичних турнірах,
організація «Ярмарків випускників» та «Днів відчинених дверей», розвиток активної
діяльності органів самоврядування ЦОТВ (проведення студдиректоратом звітно-виборчих
конференцій та спільних зборів з адміністрацією ЦОТВ, підготовка тематичних вечорів,
концертів, різноманітних заходів; організація роботи кураторів; створення волонтерського
загону).
Важливим

засобом

самореалізації

студентів,

формування

у них

соціальної

відповідальності є волонтерство, тобто добровільна благодійна допомога, заснована на
емоційно-особистісному ставленні до людини, яка потребує підтримки.
Організація волонтерського руху є однією з форм ПНР, що реалізується а
позанавчальний час і покликана здійснювати виховну роботу зі студентами, розвиваючи в
них загальнокультурні компетентності, уміння творчо підходити до роботи, застосовувати на
практиці отримані на аудиторних заняттях знання, уміння, навички. Положення про
волонтерську роботу надано в Додатках Б.2.
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Серед різноманітних засобів, які можуть забезпечити ефективність формування
загальнокультурних компетентностей слухачів ЦОТВ особливе місце належить мистецтву,
оскільки воно сприяє творчій самореалізації особистості (музичному, танцювальному,
образотворчому,

поетичному,

драматичному).

Використання

мистецтва

необхідно

спрямовувати на формування практичних навичок розуміння мистецьких творів різних видів,
жанрів і стилів; розвиток на цій основі художньо-творчих умінь, естетичного смаку, творчих
підходів до будь-якої справи; становлення педагогічної майстерності та індивідуального
творчого стилю професійної діяльності.
Література до розділу 3.4
1. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/pozashkilnaosvitaukraini/zag-vid/.

2. Бех І.Д. Духовна культуродомінантність як виховний ідеал: шлях досягнення /
І.Д. Бех; за заг. ред. О. Додукіної // Теоретико- методологічні проблеми виховання дітей та
учнівської молоді : зб. наук. праць. - Вип. 9, кн. 1. - Київ-Житомир. - Вид-во ЖДУ, 2QQ6. - С.
б - 25.
3. Доброскок І. Підвищення
навчальних закладів

як

професійної компетентності студентів вищих

необхідна умова їх готовності до

майбутньої

професійної

діяльності / І. Доброскок // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка
та психологія». - Вип. ЗбЗ. - Чернівці: Рута, 2QQB. - С. 94 - 99. 3. Концепція національного
виховання студентської молоді // Освіта і управління. - 2QQ9. - Т. 12. - № 2. - С. BQ - B2.

3.5. Організація спортивно-оздоровчої роботи для слухачів
Важливим напрямом діяльності ЦОТВ є організація спортивно-оздоровчої роботи для
слухачів за різними напрямами (зокрема, фізкультурно-спортивному і оздоровчому),
здійснюється удосконалення фізичного розвитку слухачів, формується здоровий спосіб
життя слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного
відпочинку і дозвілля. В освітньому процесі ЦОТВ раціонально застосовуються різні
організаційні форми: заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова
гімнастика, фізкультхвилинка, фізкультпауза, загартувальні процедури); форми організації
рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках,
фізкультурні свята, туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров'я,
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індивідуальна робота з фізичного виховання). За формою організації занять фізичною
культурою та кількістю учасників, залучених до них, виділяють: масові заходи спортивного і
оздоровчого спрямування, секційні і гурткові, індивідуальні, самостійні заняття.
У ЦОТВ існують певні особливості форм організації фізкультурно- оздоровчої
роботи. Організація і проведення масових заходів спортивного спрямування має особливості
в ЦОТВ. Спортивні ігри, фестивалі-конкурси, спортивно-масові заходи серед людей літнього
віку проводяться на міжнародному, всеукраїнському, обласному, міському, районному
рівнях.
Одним із кроків до покращення фізкультурно-оздоровчої роботи ЦОТВ є проведення
Сеньоріад та Олімпіад. Мета таких заходів – формування здорового способу життя,
підвищення рухової активності, зміцнення здоров'я і популяризація масового спорту.
Форми організації спортивно-оздоровчої роботи для слухачів
За формою організації
За кількістю залучених учасників
За формою об’єднання
1. Масові заходи спортивного спрямування (залучення одночасно великої кількості
учасників (30 і більше):
Спортивні ігри, фестивалі-конкурси, спортивно- масові заходи
Спортивні змагання за видами спорту згідно з Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
2. Масові заходи оздоровчого спрямування (залучення одночасно великої кількості
учасників (30 і більше):
Масові ігри, змагання, спортивні свята, конкурси, естафети, фестивалі, зустрічі з
відомими спортсменами; відвідування екскурсій, музеїв, виставок тощо
Спеціалізовані спортивні свята, тематичні свята; зустрічі зі знаними спортсменами;
екскурсії, культпоходи до музеїв, виставок тощо.
3. Охоплення обмеженої кількості (10-25)
Секційні та гурткові заняття:
Гурток, студія, клуб, секція
Індивідуальні заняття, фізкультурно-оздоровчі та навчально-тренувальні заняття,
підготовка до участі у спортивних, туристських змаганнях, змаганнях.
4. Індивідуальна рухова активність у повсякденному житті
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Самостійні заняття: заняття ранковою гімнастикою, фізичними вправами на
прогулянках, участь у фізкультурних святах і розвагах, туризм, самостійна рухова діяльність,
індивідуальна робота з фізичного виховання.
Спортивно-оздоровча робота організовує, згуртовує колектив, спрямовує на
досягнення успіхів, навчає перемагати.
Педагогічно організовані спортивні змагання мають відповідати таким вимогам:
знання літніми людьми його правил і об’єктивне підведення підсумків;
можливості для підвищення емоційного тонусу й активності слухачів;
залучення слухачів до аналізу змагань;
гласність та наочне оформлення процесу і результатів;
матеріальне і моральне стимулювання учасників.
Масові заходи оздоровчого спрямування проводяться в ЦОТВ згідно з річним планом
роботи. До участі в них слід заохочувати більшість слухачів.
Секційні і гурткові заняття проводяться з обмеженою кількістю слухачів.
Г у р т о к – об'єднання слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до
конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану
здоров'я.
Г р у п а – складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об'єднання одного
профілю.
С е к ц і я – об'єднання слухачів для проведення роботи за спортивно-технічним,
туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.
С т у д і я – об'єднання слухачів із різних видів діяльності.
Гуртки, студії, секції працюють за типовими навчальними планами і програмами, що
затверджуються адміністрацією ЦОТВ.
Індивідуальні заняття слухачів спрямовані на здобуття ними практичних навичок та
оволодіння знаннями в сфері фізичної культури та спорту для задоволення їх потреб у
самовизначенні і самореалізації. Найвищим рівнем підготовленості можна вважати
залучення до самостійних занять, які є проявом індивідуальної рухової активності у
повсякденному житті. Прикладом можуть бути заняття ранковою гімнастикою, фізичними
вправами на прогулянках, туризм, самостійна рухова діяльність, індивідуальна робота з
фізичного виховання, виконання обов’язкових комплексів щоденно з метою підтримки
здоров’я або зменшення маси тіла.
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4.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА У ЦЕНТРАХ ОСВІТИ
«ТРЕТЬОГО ВІКУ»
4.1. Освіта дорослих: основні організаційні форми та технології
Людський розвиток неможливо уявити без задоволення потреб людини. Відповідно
до концепції людського розвитку існує п'ять основних груп потреб і п'ять основних
соціальних інститутів: наявність сім'ї (інститут сім'ї); безпеки і порядку (стан); отримання
коштів для існування (виробництво); передача знань, соціалізації підростаючого покоління
(сім'ї та освіти); рішенні духовних проблем (релігії і мистецтва). Ці установи визначають
розвиток людського потенціалу через їх роль в зниженні невизначеності та встановленні
стабільного характеру взаємодії між людьми. Відповідно, інститути людського розвитку – це
набір правил соціальної поведінки, нормативно-правової бази, а також форми соціальної
організації, що спрямовані на забезпечення людського розвитку. Серед них освіта
розглядається як джерело економічного зростання та розвитку. Освіта також відіграє істотну
роль для підвищення конкурентоспроможності національної економіки [1]
Сприятливі умови освіти дорослих забезпечує неперервна освіта. Її головна ідея –
постійний розвиток людини як суб’єкта діяльності впродовж усього життя. Відповідно до
Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED) існує три основні форми неперервної
освіти.
Формальна – державна система початкової, середньої і вищої освіти та підвищення
кваліфікації фахівців, що має затверджені програми та терміни навчання. Вона відбувається,
зазвичай, у спеціально створених закладах та контролюється державою. Існують певні
критерії відбору учасників педагогічного процесу, спеціальні вимоги до підготовки кадрів,
що здійснюють освітню діяльність, а також визначені часові рамки тривалості кожного
етапу.
Неформальна – освіта, яка може здійснюватися поза межами організованих освітніх
установ. До сфери неформальної освіти належать індивідуальні заняття під керівництвом
тренерів чи репетиторів, тренінги та короткотермінові курси, що переслідують практичні
цілі. Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо
учасників, а також не обмежується часовими рамками.
Інформальна освіта – процес, що триває впродовж усього життя людини. Фактично
це здобуття необхідних знань, умінь, навичок у контексті життєвого досвіду. Певною мірою
інформальна освіта ототожнюється з соціалізацією, включаючи в себе всі засоби впливу на
особистість: соціальне середовище, ЗМІ, інтернет, культурно-просвітницькі заклади тощо.
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Формальна

освіта

відповідає

систематичної,

організованої

моделі

освіти,

структурованій та керованій відповідно до законів і норм, представляючи собою
навчальну програму щодо цілей,

змісту і методології.

Вона характеризується

підтримкою викладання, що забезпечує навчання; співробітництво і підтримку.
Формальна та неформальна освіта розроблялися як конкурентні та альтернативні
системи. Водночас існує успішний досвід застосування в формальних навчальних
закладах неформальної моделі навчання. Іноді формальні й неформальні системи освіти
інтегровані в більш широку концепцію, і обидві служать для розвитку безперервної
освіти.
Погоджуємося з тим, що ніякої конкуренції між формальною та неформальною
системами освіти не існує, і вони не суперечать одна одній. У той же час, при переході
від формальної до неформальної освіти ця стратегія змінюється, і неформальні елементи
поступово включаються в систему формальної освіти для задоволення потреб людини і
суспільства.
Стратегічно,

вище

згадані

перетворення

відбуваються

шляхом

адаптації

неформальних пропозицій до побажань слухачів, що звикли до традиційного навчання,
техніко-адміністративній реструктуризації та організації навчального процесу, а також
врахування міждисциплінарного характеру навчально-методичних матеріалів.
Для того, щоб зробити цей перехід поступовим, важливо враховувати базові
принципи

концепції людського розвитку. Отже, головний агент цього переходу –

установи в системі освіти. Людина або група людей може впливати на хід розвитку
системи освіти лише за рахунок інституційних форм діяльності, які спрямовані й
узгоджені в рамках певних систем цінностей – регуляторів, що використовуються
суспільством через розвиток освітніх установ і встановлення врегульованих зв'язків в
системі формальної та неформальної освіти. Процес упорядкування, формалізації та
стандартизації відносин і зв'язків між ними (усередині й зовні системи) ґрунтується на
«інституціоналізації».
Інституціоналізація являє собою тривалий і складний процес, який залежить від
стану і структури державних установ. Сучасна система освіти повинна бути готова до
швидких змін і викликів, які постійно постають перед суспільством. Тому важливою
особливістю освіти стає освіта протягом життя. ЄС наголошує на необхідності розвитку
неформальної освіти на протязі десятиліть [1]. Навіть більше - в розвинених країнах, де
класичну освіту опрацьовують стабільно та успішно, основна увага уряду привертається
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до підтримки неформальної освіти. Це допомагає сучасній людині швидко покращити
свої професійні навички та здобувати нові знання.
Прикладами успішних інститутів у цьому сенсі є використання практики
Відкритих університетів, що, як правило, функціонують на основі дистанційного
навчання через засоби масової комунікації (радіо, телебачення та друковану пресу),
поєднання академічної культури та виробничої діяльності, потребують співпраці
фахівців

з

різних

сфер

діяльності

та

різних

вікових

груп,

демонструючи

міждисциплінарний характер навчання та забезпечуючи високий ступінь ефективності
навчання. Відкриті університети, як системи, є прикладом неформальної освіти. Вони
визначаються як такі, що пропонують слухачам короткі програми високого ступеню
гнучкості та автономії, здатні надавати програми за вибором слухачів в зручних для них
умовах, а також в зручному для них темпі.
Україна заявила про своє бажання приєднатися до європейської концепції освіти,
яка забезпечує безперервне навчання. Інтеграція України в ЄС вимагає визнання
неформальної освіти. Важливість підготовки кваліфікованих і освічених громадян
виходить за рамки формальної

освіти. Тому актуалізується розвиток системи

неформальної освіти в креативному просторі сучасних знань. Громадяни повинні мати
доступ до системи, яка ідентифікує документи, проводить оцінку та сертифікацію,
перевіряє достовірність форм навчання. ЄС закликав держави-члени ввести в дію
зазначені механізми до 2018 року.
Поступовий перехід формальної до неформальної освіти (або їх цілісність),
потребує, з одного боку, становлення неформальних інститутів або, з іншого боку,
поступового впровадження неформальних елементів в існуючі формальні структури та
вимагає організаційних і людських ресурсів, стратегічних рішень, підготовки навчальних
матеріалів і розробки планів, моніторингу і контролю, підтримки держави Концептуально,
відповідно до процесу навчання, теоретичного і практичного змісту, з точки зору
навчання, результати формальної та неформальної освіти можуть бути визначені
наступним чином:
• Процес навчання:
Для формальної освіти – селективний.
Для неформальної освіти – відкритий.
• Теоретичний і практичний зміст:
Для формальної освіти – віддалений від життя.
Для неформальної – життя в освіті.
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В умовах реформи системи освіти особливо актуального значення набуває проблема
розробки і впровадження нових технологій навчання дорослих:
1. Мінімізація витрат на процес навчання при заданому початковому і кінцевому стані
знань у того, хто навчається (ресурсна оптимізація).
2. Максимізація кінцевих знань при заданих обмеженнях за часом і ресурсами
(результатная оптимізація).
Це породжує дві технологічні моделі індивідуальних освітніх програм для дорослих:
ресурсну і результатну.
Обидві моделі вимагають визначення параметрів.
Початкові знання характеризуються складом інформаційних відомостей, вміннями
виконувати конкретні види робіт, навичками спілкування і поведінки в суспільстві, які
сформовані в людину до усвідомлення недостатності отриманого раніше освіти. Визначення
параметрів початкового стану слухача ЦОТВ є одним з основних відправних моментів для
оптимального проектування індивідуального освітнього маршруту.
Технологія діагностики рівня початкового стану може бути організована за
допомогою зіставлення адекватності тезаумента тестованого зі спеціально розробленим
особистісним тезаурусом, відповідним різним ступеням освітнього стандарту.
Обидві моделі вимагають дефініції параметрів кінцевого стану знань слухача, який,
звичайно, визначається нормами державного освітнього стандарту, але для дорослої людини
з уже сформованими оціночними судженнями ця вимога не є визначальною. Тут в значній
мірі доводиться враховувати особисті побажання того, хто навчається, щодо спектра
дисциплін, призначених конкретно для нього. Крім того, необхідно надати слухачеві
можливість самому вибирати рівень кінцевого стану по кожному з обраних ним навчальних
предметів.
Умови навчання дорослих: матеріально-технічні, тимчасові і менеджерські ресурси.
До матеріально-технічних ресурсів відносять:
Навчальне обладнання, навчальну літературу, наявність лабораторних приладів і
зразків, оснащеність комп'ютерною технікою, програмами.
Тимчасові ресурси задаються гранично допустимим навчальним часом по добі,
тижнях, місяцях, семестрах і можуть бути визначені індивідуально для кожного учня.
Менеджерські ресурси визначаються компетентністю адміністрації, викладацького і
навчально-допоміжного персоналу.
Більшість освітніх установ для дорослих реалізують ресурсну оптимізацію, яка
оцінюється за сумою витрат на забезпечення процесу навчання. Цю суму можна обчислити
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як вартісні витрати на заробітну плату персоналу, утримання та амортизацію навчального
обладнання, приміщень.
В сучасних умовах найбільш кращою стає результатна оптимізація, оцінювана за
інтегральною оцінкою досягнутого рівня знань. Це може бути багатокритерійна оцінка або
зважена (з вагомими коефіцієнтами) сума окремих складових знань.
Обидві технології апелюють до тимчасового регламенту, в якому можна виділити три
рівні:
• Стратегічний – визначає загальний планований термін навчання.
• Тактичний – визначає плановані терміни переходу з одного ступеня навчання на
інший (наприклад, рік, півріччя) або іншими, спеціально обумовленими, тимчасовими
одиницями.
• Оперативний – плануює терміни переходу від однієї одиниці навчального плану до
іншої.

Література до розділу 4.1
1. Горбовий А.Ю., Халецька А.А. Роль та місце формальної та неформальної освіти в
людському розвитку: Міжнародна науково-практична конференція Академії муніципального
управління «Розвиток креативного публічного управління», 8 квітня 2016 р., м. Київ, 2016.
2. The UNDP’s Human Development Report 2015, hdr.undp.orghttp, available at:
//hdr.undp.org/en/rethinking-work-for-human-development.

4.2. Організація і проведення круглих столів, конференцій
В плануванні та організації науково-дослідницької роботи в ЦОТВ велике значення
відводиться ефективному використанню різноманітних форм підготовки та оприлюднення
інформації про діяльність центру.
Розглянемо форми підготовки та оприлюднення інформації докладніше:
випуск і поширення бюлетенів (спеціальних бюлетенів), прес-релізів, оглядів про
діяльність ЦОТВ, інформаційних збірників, експрес-інформації тощо;
проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв'ю з керівниками ЦОТВ в
засобах масової інформації;
підготовка і проведення теле- і радіопередач;
забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації керівників або
адміністрації ЦОТВ;
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створення архівів інформації про діяльність ЦОТВ;
інші форми поширення інформації про діяльність ЦОТВ.
Науково-дослідницька робота в ЦОТВ містить використання різноманітних форм.
Найбільш популярними є організація круглих столів та конференцій.
Круглий стіл (зустріч за круглим столом, бесіда, зустріч) - учасники розміщуються
навкруги спеціально підготовленого круглого столу. Таке розташування підкреслює рівність
прав кожного представника, який бере участь в цьому заході. В більш ширшому розумінні
круглим столом називають зустріч рівноправних сторін – представників організацій
(державних, урядових, наукових, громадських та ін.) з метою визначення стратегії діяльності
та співпраці в певному напрямку або сфері.Технологія проведення круглих столів така:
1. Підготовка до проведення круглого столу містить визначення наступного:
тема, цілі, актуальність;
питання для обговорення;
організатори;
формування оргкомітету;
визначення учасників;
підготовка та розсилка прес-релізів щодо заходу;
розсилка запрошень учасникам;
запрошення ЗМІ;
оформлення приміщення (оснащення технічними засобами, оргтехнікою; емблема,
гасло, виставка, тощо);
підготовка роздаткового матеріалу.
2. Програма проведення круглого столу містить визначення наступного:
дата проведення;
час проведення;
місце проведення;
план проведення.
3. Реєстраційний лист учасників круглого столу.
4. Проект резолюції круглого столу.
5. Звернення учасників до органів державної влади та місцевого самоврядування,
тощо.
6. Кошторис при наявності витрат.
Конференція – збори, зустріч представників наукових, навчальних, державних,
урядових, громадських та інших організацій для обговорення і вирішення будь-яких питань.
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Технологія підготовки та проведення конференції така:
1. Підготовка до конференції містить визначення наступного:
тема, цілі, актуальність;
визначення організаторів;
формування оргкомітету;
підбір учасників (доповідачів, спеціалістів) конференції;
підготовка та розсилка прес-релізів щодо заходу;
підготовка та розсилка анкет учасників;
визначення учасників конференції згідно поданих анкет та тезисів виступів з
урахуванням критеріїв відбору;
розсилка запрошень учасникам;
запрошення ЗМІ;
оформлення приміщення (оснащення технічними засобами, оргтехнікою; емблема,
гасло, виставка, тощо);
підготовка роздаткового матеріалу.
2. Програма проведення конференції:
дата проведення;
час проведення;
місце проведення;
план проведення (розклад по часовий)
3. Реєстраційний лист учасників.
4. Проект резолюції.
5. Підготовка збірки тезисів по наслідках проведення конференції.
6. Кошторис.
Для планування та організації зазначених заходів корисною є інформація про
підготовку:

75

Прес-релізу
Стандартний прес-реліз повинен містити новини, надані в адекватній, лаконічній і
цікавій формі.
Прес-реліз, як правило, складається як інформаційна стаття, викладена на одній або
двох сторінках. Так само як в новині, перший абзац повинен відповідати на шість головних
питань – ХТО, ЩО, ДЕ, КОЛИ, ЧОМУ та ЯК. Подібно до інформаційної статті, пресреліз пишеться за принципом перевернутої піраміди. Перший абзац є так званим «лід» і
містить найважливішу інформацію; подальші абзаци розвивають цю інформацію і дають
додаткові деталі в порядку убування значущості. Найменш важлива інформація приводиться
в кінці. Пропозиції і абзаци в пресс-релізі мають бути короткими, щоб їх швидко міг
проглянути кореспондент, і не повинні містити жаргону, скорочень, не роз'яснених
подробиць або штампів. Можна використовувати цитати. Краще це робити в другому або
третьому абзаці і приводити цитати з точною вказівкою джерела. Журналісти, швидше за
все, звернуть увагу на прес-релізи, написані в стилі інформаційного матеріалу, без великої
кількості яскравих епітетів.
Стандартний прес-реліз (або ньюс-релиз) повинен включати:
ім'я посадової особи;
день і місце події;
заголовок;
інформацію лише про найважливіші події сьогоднішнього або завтрашнього дня.
Всі останні відомості можна включити в Прес-пам'ятку:
розміщення найбільш важливої інформації в перших пропозиціях або першому
абзаці;
використання живої, оригінальної й легко цитованої мови;
текст має бути граматично,орфографічно і стилістично відредагованим.
Буклетів, брошур
Буклет (від англ. - книжечка) – друковане видання на одному друкарському
аркуші, що може бути складений будь-яким способом (у два згини та більше). Це
може бути буклет-візитка організації, буклет-путівник, буклет-календар тощо.
Брошура – друковане видання невеликого обсягу (5–48 сторінок). Друковані
презентаційні та інформаційні матеріали – буклети, брошури, листівки, плакати, вісники –
дають змогу контролювати процес створення позитивного іміджу ЦОТВ.
Підготовка такої продукції вимагає планування та підготовки цікаво написанного
повідомлення, вибору привабливого дизайну. Слід обов'язково враховувати: хто буде
76

потенційними читачами, який фокус інформація повинна мати, якого обсягу та форми має
набути тощо.
До загальних порад стосовно підготовки друкованої продукції можна віднести
наступні:
для заголовків використовуйте великі літери – настільки великі, наскільки це
можливо для сторінки;
розділіть текст на три-чотири підзаголовки, щоб люди, які навіть їх тільки
проглянули, отримали інформацію про головне «послання» буклету;
пишіть так, як говорять люди: заголовки, речення, слова, абзаци мають бути
короткими;
не «переобтяжуйте» буклет: залишайте широкі поля і багато простору;
використовуйте малюнки, фотографії, карикатури – це привертає увагу (протее
дрібних колективних фотографій, двозначних символів вміщувати не варто);
використовуйте знайомі обличчя ЦОТВ, де тільки можливо;
переконайте, що ваш буклет спонукає людей до дії - просить їх щось змінити в своїх
думках, способі життя;
перевірте, чи є на буклеті всі «вихідні» дані організації та дата (принаймні рік)
виходу.
Загальні методичні поради щодо організації та проведення заходів ЦОТВ
Для того щоб діяльність ЦОТВ була ефективною необхідно вирішити, чого ви хочете
досягти з обмеженою кількістю наявних людей, часу і грошей. Організаторам необхідно
мати можливість заздалегідь намалювати досить реальну картину результатів діяльності.
При плануванні проведення акції можна виділити такі кроки:
1. Визначення проблеми.
2. Аналіз проблеми.
3. Планування стратегії:
виявлення та вивчення можливих спільників та опонентів;
визначення довгострокових, проміжних, короткострокових цілей;
визначення цільових груп;
розробка стратегії і вибір тактики.
4. Планування заходу.
5. Проведення заходу.
6. Оцінка.
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4.3. Клубна діяльність в центрах освіти «третього віку»
Активне, змістовне дозвілля вимагає певних потреб і здібностей людей, повинно бути
різноманітним, цікавим, розважальним і ненав'язливим. При цьому важливі як зміст, так і
форма занять, які мають відповідати потребам та інтересам молоді, органічно сприйматися
молодими людьми. Найбільш зручні форми для цього вже вироблені життям. До них
відносяться, насамперед, аматорські об'єднання та клуби за інтересами.
Особливість клубної діяльності:
участь у клубній діяльності (далі – КД) – добровільна;
кількість членів не визначається;
ведуть КД викладачі, як правило, ентузіасти-волонтери, готові займатися улюбленою
справою нарівні з іншими членами клубу без заохочень з боку адміністрації.
КД кожного клубу має свою структуру, функції, традиції. Але є й загальні ознаки:
1. Ядром колективу є рада (штаб, президія тощо).
2. Виконання рішень клубного самоуправління обов’язкове для кожного. Його не
може відмінити навіть викладач або адміністратор.
3. Управління при вмілому керівництві (!) є могутнім інструментом формування
особистості й колективу.
4. Самоуправління – це реальна можливість ділового співробітництва всього
колективу.
5. Самодіяльність у клубі – це й можливість виконання кожним різних соціальних
ролей.
6. Клубна організація дозволяє формувати тимчасові органи самоуправління (рада
справи або ініціативна група).
Організація КД ЦОТВ для людей літнього віку:
Люди літнього віку з точки зору свого віку не можуть вести активний спосіб життя,
займатися професійною діяльністю. З виходом на пенсію ці люди, відірвавшись від роботи та
звичайного кола спілкування, ризикують стати ізольованими від зовнішнього світу. Для того,
щоб люди літнього віку почували себе повноцінними членами суспільства, існує окрема
галузь забезпечення культурного дозвілля – клубна діяльність.
Напрями клубної діяльності в центрах освіти «третього віку»
1. Соціальна робота.
2. Медично-соціальна робота.
3. Просвітницька робота.
4. Робота з ветеранами війни.
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5. Робота з забезпечення культурного дозвілля.
Форми роботи з людьми літнього віку
Найбільш популярні форми роботи: хорові колективи, ансамблі, тріо, дуети, можуть
бути організовані самодіяльні оркестри, ансамблі народних інструментів, скрипкові
ансамблі, троїсти музики, фолькгрупи.
Літні люди полюбляють танцювати і для них просто необхідно організовувати
танцювальні вечори, а ще літературно-музичні вечори, зустрічі з професійними і
самодіяльними майстрами сцени, тощо.
У святкові дні людям літнього віку особливо хочеться виходити на вулиці, майдани і
саме для них можуть грати духові та естрадні оркестри, звучати пісенні та музичні
поздоровлення, а вулиці і майдани можуть перетворюватися на танцювальні та концертні
майданчики. Саме в такі дні можна організовувати «Ярмарок талантів», де поруч із
молодими виконавцями, почесне місце можуть зайняти і люди літнього віку, які зможуть
виставити на огляд роботи, створені своїми руками (різьблення, чеканка, плетіння з лози,
вишивання, флористика різних напрямків та інше).
Люди з обмеженням життєдіяльності – це люди, які особливо потребують увагу з боку
суспільства. Клубна діяльність має враховувати особливості роботи з цією групою слухачів
ЦОТВ.
Основні форми роботи з літніми людьми з обмеженням життєдіяльності:
вечори спілкування (свята, дитячі ранки, вечори відпочинку за типом:
«Брейн-ринг»
«Вгадай мелодію»
«Україна має таланти» та інші;
концертні благодійні акції та спектаклі – навіть на платні заходи клубні
працівники повинні залишати білети безплатні для таких людей;
вечори знайомств, метою яких є допомогти людям з обмеженням життєдіяльності
знайти нових друзів;
цикл бесід та зустрічі зі спеціалістами – лікарями, представниками різних професій,
державних та громадських організацій;
ярмарки-розпродажі виробів народних промислів та ужиткового мистецтва.
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5.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕНТРІВ ОСВІТИ «ТРЕТЬОГО ВІКУ» В УКРАЇНІ

5.1. Очікувані результати від діяльності ЦОТВ у період до 2020 року
Україна наразі належить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням. На тлі
загального зниження чисельності населення у нашій країні його старіння в найближчі
десятиріччя прогресуватиме, адже невдовзі саме особливості наявної вікової структури
діятимуть у бік значного збільшення частки людей похилого віку. Потрібні неординарні
зусилля

для

адаптації

суспільства

до

цього

глобального

процесу

трансформації

демографічних структур, щоби ситуація не перетворилась на так звану «кризу старіння», яка
загрожує країнам з низькою народжуваністю.
За прогнозом, у 2061 р. частка дітей у населенні України становитиме 14,9%, осіб у
віці 60 років і старше – 31,2% (у 2013 р. - 21,4%). Вікова структура має тенденцію втратити
обриси піраміди, перетворившись на фігуру, схожу на «церковні бані», яка міститиме у своїх
контурах три чітко геометрично означені групи (0–28, 29–59 та 60 і старше), частка яких
становитиме відповідно 30,2%, 38,6% і 31,2%, тобто осіб у віці 60 років і старше може бути
більше, ніж дітей і молоді. Зі стабілізацією вікового складу населення у відповідності з
сучасним

режимом

природного

руху,

коли

чисельність

осіб

похилого

віку

збільшуватиметься, вікова піраміда може набути «перекинутого» вигляду, а життєвий і
трудовий потенціали – інших, невідомих досі структурних характеристик [1].
На V Міжародній конференції з освіти дорослих (м. Гамбург, 1997 р.) саме освіта
дорослих була визнана ключем до XXI століття та одним із унікальних засобів стабільного
розвитку суспільства [2].
Окреслюючи перспективи розвитку центрів освіти «третього віку» в Україні маємо
звернутися до основоположних концептуальних основ розвитку освіти дорослих, що
закладені в Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [3].
Видатний науковець, академік В.Г. Кремінь зазначає, що на початку ХХІ ст. освіта
дорослих перетворюється із засобу на мету розвитку людини. Освіта дорослих має певні
особливості: (1) географічну (регіональну) поширеність; (2) відповідні напрями роботи, (3)
форми роботи, (4) партнерство, (5) законодавчу базу, (6) ресурсне забезпечення.
1. Освіта дорослих поширена в усіх регіонах, і спрямовується на розвиток додаткових
умінь і навичок різних категорій дорослих.
2. На сьогоднішній день набули поширення мистецький, оздоровчий, мовнолінгвістичний, інформаційно-комунікаційний, психологічно орієнтований, реабілітаційний
та інші напрями.
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3. Зростає увага до проведення тренінгів, майстер-класів з особистісного й
професійного розвитку різних категорій дорослих та ін. В усіх регіонах України
створюються осередки освіти для різних категорій дорослих. Вони функціонують як
самостійні інституції, а також як підрозділи загально- освітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних

закладів,

закладів

післядипломної

педагогічної

освіти

та

бібліотек.

Розширюється коло провайдерів освітніх послуг із формальної і неформальної освіти
дорослих.
4. На засадах партнерства відбувається консолідація зусиль органів державної влади,
громадських організацій, громад і бізнесових структур задля розвитку освіти для різних
категорій

дорослих,

створення

доступної,

ефективної,

результативної

освітньої

інфраструктури регіонів, а в глобальному масштабі – громадянського суспільства в Україні.
5. З метою задоволення культурно-освітніх потреб різних категорій дорослих з
урахуванням динамічних змін у соціально-культурному та економічному розвитку
суспільства доцільно здійснити: оновлення законодавчої бази України, розроблення й
ухвалення Закону України «Про освіту дорослих», упровадження комплексного підходу до
освіти дорослих, здійснення моніторингу культурно-освітніх потреб різних категорій
дорослих та якості наданих освітніх послуг, підготовку педагогічного персоналу для роботи з
дорослими, налагодження міжвідомчої взаємодії, соціального партнерства.
6. Потребують розв’язання проблеми організаційно-управлінського, інформаційного
та фінансового забезпечення неформальної освіти дорослих; розвитку неформальної освіти
для осіб, які мають обмежений доступ до ринку формальних освітніх послуг (безробітні,
люди з обмеженими можливостями, сільське населення [3].
В «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»
визначено пріоритетні напрями розвитку системи освіти дорослих в Україні до 2020 року,
зокрема:
розроблення нормативно-правового забезпечення формальної і неформальної освіти
дорослих, національних програм і стратегій розвитку освіти соціально незахищених
категорій дорослого населення України, а також регіонів, які навчаються;
розширення можливостей громадських організацій щодо вирішення просвітницьких
та інших завдань в освіті дорослих.
оновлення законодавчої бази України, розроблення й ухвалення Закону України «Про
освіту дорослих», що сприятиме забезпеченню державної підтримки особистісного й
професійного розвитку у неформальній і формальній освіті,
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упровадження комплексного підходу до освіти дорослих, що передбачає здійснення
міждисциплінарних наукових досліджень із проблем освіти різних категорій дорослого
населення з урахуванням надбань вітчизняного і світового досвіду;
врахування взаємозв’язку, взаємозалежності чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища (педагогічних, психологічних, організаційних, демографічних, технологічних,
еконо- мічних, соціальних, політичних та ін.) при плануванні та впровадженні заходів з
проблем розвитку освіти дорослих;
здійснення моніторингу культурно-освітніх потреб різних категорій дорослих та
якості наданих освітніх послуг з метою отримання на локальному, регіональному та
загальнодержавному

рівнях

достовірних

статистичних

даних

щодо

формальної,

неформальної, інформальної освіти дорослих;
створення у структурі Міністерства освіти і науки України підрозділу з освіти
дорослих, на який було би покладено функції організації, координації зусиль різних відомств
та установ у сфері освіти впродовж життя;
налагодження міжвідомчої взаємодії, соціального партнерства, узгодження й
координації дій урядовців, менеджерів, освітян, психологів, лікарів, митців, економістів,
інженерів та ін., системна співпраця різних освітніх інституцій, підприємств, установ,
громадських організацій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування у галузі
освіти дорослих;
розроблення науково обґрунтованих, практично спрямованих концептуальних
підходів до організації неперервної освіти в Україні, формування регіонів, які навчаються;
забезпечення науково-методичного супроводу професійної підготовки дорослих;
використання

прогресивних

ідей

зарубіжного

досвіду

організації

навчання

економічно активного населення; співробітництво з міжнародними організаціями з освіти
дорослих

і

впровадження

інноваційних

організаційно-управлінських

механізмів

міждержавної співпраці та науково-дослідної роботи, тощо [3].
Література до розділу 5.1
1. Якубенко В., Берлінг Р. Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в
Україні. Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/02/14.pdf.
2.

Процес

реформування

вітчизняної

системи

освіти.

Режим

доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/166230/1/nac%20dopovid%202016.indd%20smal.pdf.
3. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / нац. акад.
пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій
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(заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В.Г. Кременя. — Київ: Педагогічна
думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України).

5.2. Партнери в розвитку ЦОТВ
Останніми роками існує необхідність консолідації зусиль громадського, державного,
ділового секторів задля розвитку громадянського суспільства в Україні [1].
У партнерстві робиться акцент на довгострокову співпрацю:
1. Формування відносин відбувається з огляду на довгострокову перспективу, а не на
короткострокову вигоду на основі взаємовигідного підходу та пошуку оптимальних варіантів
для кожного із партнерів з метою забезпечення виграшу у довгостроковій перспективі.
2. Створення цінності для кожної зі сторін на основі формування чіткого
усвідомлення цінності, яку можна отримати в результаті взаємодії із партнером та активності
кожної зі сторін відносин для підтримання та розвитку співпраці, а також активної позиції у
налагодженні

оптимального

варіанту

співпраці,

якості

взаємовідносин

та

їх

довгостроковості, управління процесом взаємовідносин у минулому та теперішньому.
3. Створення довіри у партнера на основі багатомірності взаємовпливу: з огляду на
довготривалість взаємовідносин на засадах зростання ролі технологічної, соціальної та
економічної складових відносин між партнерами.
Основними типами партнерства між ЦОТВ та партнерами є:
1. Філантропія: найбільш традиційна і поширена форма бізнес-партнерства. Цей вид
партнерства

передбачає

односторонню

передачу

ресурсів

від

спонсорів.

Процес

філантропічного партнерства простий, проте рівень залучення сторін достатньо низький,
тому що мало стосується спонсора.
2. Взаємний обмін (соціальний маркетинг): передбачає партнерство, в рамках якого
відносини між ЦОТВ та партнерами (або спонсорами) грунтуються на обміні ресурсами для
певних заходів. Наприклад, компанія-спонсор надає певну суму грошей залежно від
просування певного продукту з логотипом партнерської громадської організації .
3. Стратегічне (постійне) партнерство: стратегічні партнери працюють над спільною
проблемою, що потребує вирішення. Цей вид партнерства робить партнерів більш
залежними один від одного. Вдале співробітництво можливе, якщо налагоджено обмін
ідеями, ресурсами і зусиллями. Подібне партнерство має найбільший потенціал, оскільки
об’єднання зусиль дозволяє сторонам досягти таких результатів, які були б неможливі при
самостійному вирішенні проблеми.
83

Стратегічне партнерство відбувається за наступними напрямами:
надання експертизи та залучення додаткового зовнішнього потенціалу для програм з
розвитку громад, допоможе у виконанні цілей і завдань компанії в сфері корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ);
вибудовування корпоративної репутації та довіри до компанії, може підтримати її
позицію серед ключових стейкхолдерів і широкої громадськості.
своєчасне попередження потенційних проблем у зв’язках з громадськістю.
4. Корпоративне волонтерство: залучення працівників бізнес-компаній до роботи в
ЦОТВ. Близько 90% великих компаній в США і 30% у Великобританії мають програми
корпоративного волонтерства, в Україні ці програми тільки розвиваються. Персонал
компанії зазвичай виконує волонтерську діяльність в робочий час, оплачуваний компанією.
Також група працівників може допомагати в реалізації проекту громадської організації –
така робота буде корисна як для компанії, так і для ЦОТВ, оскільки дозволить згуртувати
співробітників компанії і прискорить процес впровадження проекту громадською
організацією [2].
Література до розділу 5.2
1. Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/15_7-8_3.aspx.
2. Режим доступу: http://csrukraine.org/article/.

5.3. Критерії ефективності та програми виявлення ефективності діяльності
ЦОТВ
Соціальні результати освітньої діяльності можна розділити на кілька груп. В основу
такого поділу можуть бути покладені зміни якостей особистості через усвідомлення свого
місця в суспільстві, через включення її в нові соціально-економічні відносини.
Орієнтиром виділення таких груп соціальних результатів може послужити оцінка
соціальних новоутворень і змін особистості в результаті освітньої діяльності:
1. Зміна правосвідомості особистості: права особистості на освіту, підвищення
кваліфікації, перепідготовку та створення умов для їх реалізації.
2. Зміна соціального статусу громадянина: можливість змінити через освіту
соціальний статус громадянина, його становище в суспільстві і таким чином забезпечити
його соціальну захищеність.
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3. Зміна особистісних відносин до навколишнього середовища: можливість змінити
особистісне ставлення до існуючих загальнолюдських проблем (охорона природи,
благоустрій середовища проживання, надання допомоги нужденним), а також взяти участь в
їх вирішенні.
4. Зміна ставлення до особистої участі у вирішенні соціальних проблем: формування
нових товарно-грошових відносин в освітній діяльності, «ціни» освітніх послуг, що
впливають на соціальну поведінку людей.
5. Зміна соціальної поведінки людей під впливом нових товарно-грошових відносин в
освітній діяльності: політичні установки, моральні та вольові якості особистості, які
формуються в процесі взаємодії умов діяльності ЦОТВ та умов суспільного життя в цілому.
Критеріями ефективності та програмами виявлення ефективності діяльності ЦОТВ є
така організація моделі системного управління, що дозволяє концептуально з'єднати всі
стадії

правового,

економічного,

соціального,

педагогічного,

соціально-педагогічного

управління на всіх рівнях, в межах їх компетенції і тим самим представити єдиний механізм
системного управління, забезпечити повноту виконання всіх завдань .
Інтеграція та уніфікація зусиль місцевих органів влади в сфері створення
Університетів (центрів освіти) «третього віку», а також підтримки локальних ініціатив
громадян; забезпечення вирішення соціально значущих питань регіонального розвитку в
сфері неформальної освіти та освіти впродовж життя в межах партнерства органів влади,
експертного середовища зі представників провідних вищих навчальних закладів, інститутів
громадянського суспільства; активізація роботи місцевих органів влади щодо залучення на
потреби регіонального розвитку позабюджетних ресурсів, у т.ч. через системну роботу з
національними та міжнародними донорами; удосконалення і розвиток місцевої нормативної
бази, що формує умови для розвитку, накопичення та управління людським капіталом через
розповсюдження освіти впродовж життя та включення громадян «третього віку» до
соціальних систем неформальної освіти та підвищення їх кваліфікації, забезпечення рівного
доступу до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між поколіннями, саморозвитку
громадянського суспільства і зростання громадянських ініціатив; підвищення рівня довіри
громадськості до обласної та місцевої влади, а також поліпшення демократичного іміджу
Україні.
З метою визначення критеріїв ефективності діяльності ЦОТВ важливо проводити
анкетування слухачів. Приклад конкретного анкетування надано в Додатку Є.

85

ВИСНОВКИ
В сучасному суспільстві традиційно відмічаються суттєві позитивні зміни якості
життя людей, створюються умови для того, щоб забезпечити людям літнього віку
можливість дожити до значних років здоровими та відчувати свій внесок у суспільне життя.
Формування ефективних механізмів соціального захисту населення відбувається не на
основі державної добродійності, а на основі сукупності державних гарантій, що надаються
кожному і забезпечують дотримання прав людини. Для цього необхідна державна політика
соціального

захисту населення,

що

розробляється

на

засадах

централізованої

та

демократичної моделі, яка є оптимальною в українських реаліях, оскільки містить механізми
залучення до вироблення політики суспільних груп та організацій, що беруть участь у
розробці, реалізації різноманітних програм та проектів при сильному централізованому
управлінні; базується на приватному інтересі, приватній власності, функціонує на засадах
конкуренції ринкових відносин, поєднує соціальні гарантії та економічний примус, ринкові
механізми та державне регулювання, свободу індивіда, упорядкованість і організованість
суспільного життя.
Наявність системної кризи у всіх сферах суспільного життя зумовила розробку
перехідної моделі соціального захисту населення як такої, що створює необхідні та
розширюючи умови для етапу соціального прогресу.
Частка людей похилого віку в нашому суспільстві швидко зростає, у зв'язку з низьким
рівнем народжуваності, старінням покоління «baby-бумерів» і збільшенням середньої
тривалості життя. У період між 2010 – 2060 рр., кількість людей старше 65 років зросте з
17,4% до 29,5% від загальної чисельності населення. Кількість людей старше 80 років
збільшиться майже втричі до 12%. У той же час, чисельність населення працездатного віку в
ЄС, як очікується, скоротиться на 14,2%. Пенсійне забезпечення, охорона здоров'я та
довгостроковий догляд за людьми похилого віку потребуватиме розробки та застосування
нових підходів.
Університети (центри освіти) «третього віку», засновані в світі в 1972 році, стали
одними з найбільш успішніших організацій, які здійснюють навчання протягом життя. Це
соціально-культурні центри, в яких літні люди здобувають нові знання або поглиблюють
знання, які вони вже мають, в доброзичливому оточенні, легкими й прийнятними способами.
Старість в Україні асоціюється зі значним скороченням доходів, фінансовою нестабільністю,
соціальним відторгненням. Університети (центри освіти) «третього віку» – це зміна
стереотипів ставлення до старості як до «балансу можливостей» (фінансових, психологічних,
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фізіологічних), що вимагає планомірної та послідовної роботи. Можливості залучення всіх
генерацій (поколінь) в єдину освітню і соціальну систему та необхідність виконання завдань
максимальної інклюзії людей похилого віку до навчання і повноцінного життя викликають
зацікавленість небайдужих людей.
Університети (центри освіти) «третього віку»

– це володіння новими знаннями:

процесу старіння та його особливостей; сучасних методів збереження здоров’я; набуття
навичок

самодопомоги;

формування

принципів

здорового

способу

життя;

основ

законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці; формування
та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед інформаційних та
комунікаційних; потенціалу та можливостей волонтерської роботи; підвищення якості життя
людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до сучасних технологій та адаптації до
технологічних перетворень; формування практичних умінь і навичок; можливість для
розширення кола спілкування та обміну досвідом.
В Україні відбуваються зміни. Формуються освітні установи геронтологічної освіти
різноманітних

видів: академії, народні школи, народні університети третього віку,

дискусійні клуби, агентства, проектні групи, «розмовні кафе», курси, консультативні
установи, творчі майстерні, технічні, спортивні, оздоровчі, реабілітаційні, комп'ютерні
центри, лекторії, спеціалізовані інститути підвищення кваліфікації, перепідготовки для літніх
співробітників та інші. Освітні програми можуть реалізовувати вузи, середні спеціальні
навчальні заклади, міські та сільські школи, релігійні громади, політичні партії, ветеранські
організації, культурно-освітні установи та організації, благодійні фонди, ЗМІ.
Колектив авторів-укладачів запропонованої «Концепції діяльності центрів освіти
«третього віку» в Україні»: сподівається, що методичний посібник сприятиме створенню
атмосфери взаємної довіри та толерантності, відкритості й прозорості всіх, хто долучається
до діяльності Університетів (центрів освіти) «третього віку» як в Україні, так і у стосунках з
міжнародною

спільнотою,

громадськістю,

владою,

партнерами,

громадянами,

представниками засобів масової інформації та іншими інститутами громадянського
суспільства сьогодні й на перспективу.
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Додаток А.1
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
Населення в Україні
Чисельність наявного населення
у тому числі
всього
міське
сільське
51838,5
34869,2
16969,3
51944,4
35085,2
16859,2
52056,6
35296,9
16759,7
52244,1
35471,0
16773,1
52114,4
35400,7
16713,7
51728,4
35118,8
16609,6
51297,1
34767,9
16529,2
50818,4
34387,5
16430,9
50370,8
34048,2
16322,6
49918,1
33702,1
16216,0
49429,8
33338,6
16091,2
48923,2
32951,7
15971,5
48457,1
32574,4
15882,7
48003,5
32328,4
15675,1
47622,4
32146,4
15476,0
47280,8
32009,3
15271,5
46929,5
31877,7
15051,8
46646,0
31777,4
14868,6
46372,7
31668,8
14703,9
46143,7
31587,2
14556,5
45962,9
31524,8
14438,1
45778,5
31441,6
14336,9
45633,6
31380,9
14252,7
45553,0
31378,6
14174,4
45426,2
31336,6
14089,6
42929,3
29673,1
13256,2
42760,5
29585,0
13175,5

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20152
20162

(на 1 січня; тис. осіб)

Чисельність постійного населення
у тому числі
всього
чоловіки
жінки
51556,5
23826,2
27730,3
51623,5
23886,5
27737,0
51708,2
23949,4
27758,8
51870,4
24046,3
27824,1
51715,4
23981,1
27734,3
51300,4
23792,3
27508,1
50874,1
23591,6
27282,5
50400,0
23366,2
27033,8
49973,5
23163,5
26810,0
49544,8
22963,4
26581,4
49115,0
22754,7
26360,3
48663,6
22530,4
26133,2
48240,9
22316,3
25924,6
47823,1
22112,5
25710,6
47442,1
21926,8
25515,3
47100,5
21754,0
25346,5
46749,2
21574,7
25174,5
46465,7
21434,7
25031,0
46192,3
21297,7
24894,6
45963,4
21185,0
24778,4
45782,6
21107,1
24675,5
45598,2
21032,6
24565,6
45453,3
20976,7
24476,6
45372,7
20962,7
24410,0
45245,9
20918,3
24327,6
42759,7
19787,8
22971,9
42590,9
19717,9
22873,0

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.
Севастополя.
1
2
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Додаток А.2
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами

всьго
населення
51556,5
51623,5
51708,2
51870,4
51715,4
51300,4
50874,1
50400,0
49973,5
49544,8
49115,0
48663,6
48240,9
47823,1
47442,1
47100,5
46749,2
46465,7
46192,3
45963,4
45782,6
45598,2
45453,3
45372,7
45245,9
42759,7
42590,9

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20152
20162

(на 1 січня; тис. осіб)
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами
18
60
65
0-14
0-15
0-17
16-59
15-64
роківі років і років і
років
років
років
років
роки
старше старше старше
11084,2 11814,3 13305,0 30291,4 34297,7 38251,5 9450,8 6174,6
11029,5 11762,1 13225,7 30230,3 34264,9 38397,8 9631,1 6329,1
10951,4 11690,8 13148,4 30314,4 34248,7 38559,8 9703,0 6508,1
10915,4 11625,0 13101,0 30523,7 34264,6 38769,4 9721,7 6690,4
10767,7 11489,8 12937,1 30646,9 34084,4 38778,3 9578,7 6863,3
10528,7 11248,4 12668,1 30595,7 33810,6 38632,3 9456,3 6961,1
10246,0 10988,6 12416,7 30424,3 33569,1 38457,4 9461,2 7059,0
9952,4 10673,4 12124,4 30166,5 33394,8 38275,6 9560,1 7052,8
9624,5 10366,0 11823,0 29793,6 33322,4 38150,5 9813,9 7026,6
9206,0 10012,6 11469,7 29500,0 33437,2 38075,1 10032,2 6901,6
8781,0 9571,9 11116,0 29353,4 33515,1 37999,0 10189,7 6818,9
8373,3 9144,8 10740,7 29259,4 33446,3 37922,9 10259,4 6844,0
7949,9 8743,7 10307,0 29154,6 33312,4 37933,9 10342,6 6978,6
7569,5 8315,9 9878,6 29314,5 33060,2 37944,5 10192,7 7193,4
7246,3 7966,1 9503,3 29514,6 32826,5 37938,8 9961,4 7369,3
6989,8 7664,8 9129,2 29656,3 32603,5 37971,3 9779,4 7507,2
6764,7 7408,3 8802,0 29812,1 32417,4 37947,2 9528,8 7567,1
6606,4 7218,1 8536,1 29799,8 32256,2 37929,6 9447,8 7603,1
6501,1 7071,0 8325,7 29738,5 32184,5 37866,6 9382,8 7506,7
6476,2 7005,0 8186,3 29586,0 32169,8 37777,1 9372,4 7317,4
6483,6 6982,6 8081,1 29328,6 32130,2 37701,5 9471,4 7168,8
6496,0 6975,7 8003,3 29090,1 32137,0 37594,9 9532,4 6965,2
6531,5 6993,1 7971,6 28842,2 31993,3 37481,7 9618,0 6928,5
6620,6 7047,7 7990,4 28622,9 31846,8 37382,3 9702,1 6905,3
6710,7 7120,1 8009,9 28372,5 31606,4 37236,0 9753,3 6928,8
6449,2 6816,0 7614,7 26613,3 29634,7 35145,0 9330,4 6675,8
6494,3 6856,3 7614,0 26317,4 29327,7 34976,9 9417,2 6768,9

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.
Севастополя.
1
2
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Додаток А.3

14000

Динаміка чисельності одержувачів пенсійних виплат та
грошової допомоги, тис. осіб
13533,3

13500
13000
12312,5

12500
12147,2

12234

12000
11500
11000
Станом на 1.01.2014 р. Станом на 1.01.2015 р. Станом на 1.01.2016 р. Станом на 1.04.2016 р.
(середній розмір пенсії (середній розмір пенсії (середній розмір пенсії (середній розмір пенсії
1508,54 грн)
1557,04 грн)
1696,77 грн)
1760,13 грн)
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Додаток Б.1.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР ОСВІТИ ТРЕТЬОГО ВІКУ
ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає основні завдання та функції Центру освіти третього віку
Волинського інституту економіки та менеджменту(далі – ЦОТВ ВІЕМ).
ЦОТВ ВІЕМ створюється як структурний підрозділ Волинського інституту економіки
та менеджменту для надання соціально-освітніх послуг громадянам похилого віку +55 років,
відповідно до їх потреб, уподобань та інтересів.
ЦОТВ ВІЕМ створюється і ліквідується за рішенням керівника ВІЕМ.
ЦОТВ ВІЕМ очолює адміністратор, який призначається на посаду та звільняється з
посади ректором ВІЕМу.
ЦОТВ ВІЕМ обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають
медичних протипоказань перебування в колективі, потребують надання соціальнопедагогічних та. психологічних послуг з метою підтримки соціальної незалежності,
відновлення знань, вмінь та навичок поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних
інтересів і потреб осіб, організації дозвілля та відпочинку.
ЦОТВ ВІЕМ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, іншими
нормативними документами, статутом ВІЕМ, наказами ректора ВІЕМу та цим Положенням.
Зміни й доповнення до цього Положення розробляються адміністратором ЦОТВ
ВІЕМ, узгоджуються з ректором ВІЕМу та вносяться на підставі наказу ректора ВІЕМу.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Розвиток, накопичення та управління людським капіталом через розповсюдження
освіти впродовж життя та включення людей похилого віку краю до соціальних систем
неформальної освіти та підвищення кваліфікації в Україні.
Проведення кампанії з підвищення свідомості суспільства та академічної спільноти
щодо освіти третього віку.
Організація культурно-просвітницької роботи та дозвілля для людей зрілого віку,
спрямованих на задоволення широкого спектру освітніх, культурних та пізнавальні потреб
населення.
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Забезпечення рівного доступу до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між
поколіннями.
Підвищення рівня комп’ютерної, правової та медичної грамотності людей зрілоговіку.
Формування традиції гуртків та клубів за інтересами, які будуть діяти за рахунок
самоорганізації учасників з мінімальною підтримкою працівників ЦОТВ ВІЕМ.
ПОСЛУГИ ЦОТВ ВІЕМ
Соціально-педагогічні послуги – організація індивідуального, колективного процесу з
відновлення знань, вмінь та навичок поведінки у суспільстві, виховування навичок
спілкування, фізичної реабілітації, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів та
потреб, організація дозвілля та відпочинку (проведення лекцій, бесід, дискусій, зустрічей,
створення самодіяльних художніх колективів, гуртків ).
Психологічні послуги – організація надання консультацій з питань поліпшення
відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція надання методичних
порад.
Інші соціальні послуги:
Надати можливість слухачам ЦОТВ ВІЕМ сформувати та розвинути навички
використання новітніх технологій, насамперед, інформаційних та комунікаційних.
Сприяти підвищенню якості життя у зрілому віці шляхом забезпечення доступу до
сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень.
Надати можливості для розширення кола спілкування та обміну досвідом слухачів
ЦОТВ ВІЕМ інших регіонів та держав.
ЦОТВ ВІЕМ проводить систему заходів, спрямованих на формування активної
життєвої позиції громадян зрілого віку за напрямками (факультативами): «Інформаційні та
комп’ютерні технології», «Іноземні мови (англійська та польська)», «Соціально-правовий
захист», «Основи психології», «Здоровий спосіб життя», «Культура та мистецтво».
У ЦОТВ ВІЕМ можуть створюватись інші курси, залежно від потреб слухачів.
Навчально-освітній курс триває протягом академічного року (дата та закінчення
визначаються ЦОТВ ВІЕМ), ділиться на 2 академічні семестри, згідно з планами роботи, що
передбачають проведення занять кожного тижня у визначені дні.
На кожного слухача, який займається у ЦОТВ ВІЕМ, ведеться особова справа, в якій
міститься:

письмова

заява,

анкета

слухача,

протипоказань перебування у колективі.
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медичний

висновок

про

відсутність

Про

припинення

надання

соціально-педагогічних

послуг

слухача

видається

розпорядження, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦОТВ
ВІЕМ і робиться позначка в журналі обліку та особовій справі із зазначенням дати та підпису
адміністратора ЦОТВ ВІЕМ.
НАПРЯМИ НАВЧАННЯ
«Інформаційні та комп’ютерні технології»
«Іноземні мови (англійська, польська)»
«Соціально-правовий захист»
«Основи психології»
«Здоровий спосіб життя»
«Культура та мистецтво»
«Психологія»,
«Народна руко творчість»
ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ
слухачі ЦОТВ зобов’язані відвідувати загальні лекційні заняття.
паралельно можуть відвідувати на вибір будь-якепрактичне заняття зі встановленого
курсу, до яких належать:«Інформаційні та комп’ютерні технології», «Англійська мова»,
«Польська мова», «Психологія», «Народна руко творчість».
на напрями «Інформаційно-комп’ютерні технології», «Англійська мова» та «Польська
мова» набирається фіксована кількість учасників, не більш ніж 15 осіб у групі.
якщо слухач не відвідує лекційні заняття (пропуски лекційних занять без поважних
причин більше 10 занять), то він відраховується з ЦОТВ ВІЕМ.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Навчальний процесу ЦОТВ ВІЕМ здійснюється у таких формах: навчальні заняття,
практична підготовка.
Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах лекція і практичне
заняття,
Лекція – основна форма проведення навчальних занятьу ЦОТВ ВІЕМ, призначених
для вивчення теоретичного матеріалу. Лекції проводяться лекторами-волонтерами.
Тематика курсу лекцій визначається викладачем. Лекції проводяться у відповідно
обладнаних приміщеннях- аудиторіях.
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Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує
детальне вивчення конкретного та формує вміння і навички їх практичного застосування
шляхом

індивідуального

виконання

слухачем

відповідно

сформульованих

завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених
необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою.
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СЛУХАЧА ЦОТВ ВІЕМ
Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями навчального часу
студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, рік.
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість
академічної години становить, як правило, 40 хвилин.
Дві академічні години утворюють пару академічних годин тривалістю – 1 година 20
хвилин (надалі «пара»).
Навчальний день- складова частина навчального часу слухача тривалістю не більше 4
академічні години в день. Навчальний день розпочинається о 16.00 і триває до 19.00.
Навчальний тиждень-становить не більше 6 академічних годин – заняття 2 рази на
тиждень.
Навчальний

семестр-складова

частина

навчального

часу

студента.

Семестр

навчального року складаються з осіннього і весняного. Осінній семестр розпочинається з 1
жовтня і триває 12 тижнів. Весняний семестр розпочинається з 1 лютого і триває 16 тижнів.
ФОРМИ НАВЧАННЯ
Навчання ЦОТВ ВІЕМ здійснюється за денною та вечірньою формою навчання.
Можливе поєднання різних форм навчання.
Зміни й доповнення до цього Положення розробляються адміністратором ЦОТВ,
узгоджуються з ректором ВІЕМу та вносяться на підставі наказу ректора ВІЕМу
Для пілотного експериментального впровадження проекту на академічний 2015-2016
рік оголошується набір слухачів загальною чисельністю не менш ніж 30 осіб (2 групи по 15
чоловік), але не більше ніж 50 осіб на всіх курсах.
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Додаток Б.2.
ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПОЛОЖЕННЯ
про волонтерську діяльність у Центрі освіти третього віку
Волинського інституту економіки та менеджменту
1.1. Волонтерська діяльність у Центрі освіти третього віку Волинського інституту
економіки та менеджменту (далі- волонтерська діяльність)- це добровільна неприбуткова
діяльність фізичних осіб - волонтерів, яка спрямована нанадання освітніх послуг
слухачам ЦОВТ ВІЕМ, які потребують нових знань, і сприяє самореалізації волонтера.
1.2. Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основоположних засадах:
добровільність та доброчинність;
законність;
гуманність та гідність;
відповідальність;
1.3. Волонтерська діяльність провадиться фізичними особами - волонтерами, які
можуть входити до волонтерських організацій (об'єднань) - громадських організацій,
студентами ВІЕМ, науково-викладацьким складом ВІЕМ, працівниками ЦОТВ ВІЕМ,
представниками держструктур, неприбуткових організацій та бізнесу, а також слухачами
ЦОТВ ВІЕМ.
1.4. Волонтером ЦОТВ ВІЕМ може стати особа чоловічої або жіночої статі віком від
17 років, яка заповнила анкету волонтера та має знання у відповідній сфері, необхідній
для викладання на курсі.
1.5. Волонтерська діяльність провадиться за такими напрямами:
«Інформаційно-комп’ютерні технології»,
«Іноземні мови (англійська, польська)»,
«Соціально-правовий захист»,
«Основи психології»,
«Здоровий спосіб життя»,
«Культура та мистецтво».
1.6. Волонтерська діяльність провадиться шляхом
а) проведення лекційних і практичних занять в ЦОВТ ВІЕМ.
в) встановлення зв'язків з міжнародними волонтерськими організаціями.
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1.7. Договір про співпрацю знадання соціальних послуг укладається не менш як на
1 рік. У договорі визначаються права, обов'язки та відповідальність сторін.
1.8. Набір волонтерів для викладання на курсах ЦОТВ ВІЕМ оголошується у
серпні кожного навчального року і триває впродовж усього періоду діяльності Центру.
1.9. Інформація про набір волонтерів розмішується на офіційному сайті ВІЕМ, у
групах в соціальних мережах ВІЕМ та Центру освіти третього віку ВІЕМ (вКонтакті та
Фейсбук), у групах для лучан на Фейсбук та надсилається у вигляді прес-релізу місцевим
ЗМІ.
1.10. На всіх волонтерів ЦОТВ ВІЕМ ведеться Журнал волонтерів із зазначенням
курсу та контактної інформації. Журнал зберігається разом з анкетами волонтерів.
1.11. Волонтери ЦОТВ ВІЕМ зобов’язані дотримуватись загальної програми
курсу, на якому вони викладають. З програмою курсу волонтер ознайомлюється до
початку викладання на курсі.
1.12. Для кожного лекційного чи практичного заняття волонтер зобов’язаний
підготувати тезисно у письмовій формі зміст заняття.
1.13. Волонтери мають право брати участь у робочих зустрічах, організованих для
волонтерів ЦОТВ ВІЕМ, а також висловлювати пропозиції щодо покращення
змістовного наповнення курсів, на яких вони викладають, та ефективності навчального
процесу в цілому.
1.14. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються адміністратором
ЦОТВ ВІЕМ, узгоджуються з ректором ВІЕМу та вносяться на підставі наказу ректора
ВІЕМу.
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Додаток В.1
Методичні рекомендації
щодо організації соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» у
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Вступ
В Україні навчання людей похилого віку є інноваційним проектом, що має на меті
впровадження та практичну реалізацію принципу навчання впродовж всього життя. Люди
старшого віку - це ті, хто готується до виходу на пенсію або вже має статус пенсіонера.
Відповідно до меморандуму безперервної освіти Європейського Союзу освітні системи
повинні вміти гнучко адаптуватися до сучасних умов. Сьогодні концепція навчання
впродовж всього життя прийнята і здійснюється в більшості розвинутих країн світу.
Це особливо важливо для вирішення проблем людей старшого віку, покращення
якості їх життя, збереження та формування їх активної життєвої позиції. Тому в
«Університетах третього віку» необхідно показати переваги, задоволення, користь і нові
горизонти, що відкриваються завдяки безперервному навчанню. При цьому роль викладача
носить специфічний характер, оскільки він виступає більше консультантом, наставником,
посередником і організатором.
1. Загальні положення
1.1. Надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» (далі послуга) забезпечується структурним підрозділом територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр).
1.2. Послуга надається за наявності не менше 30 слухачів старшого віку.
1.3. У своїй діяльності персонал керується рішеннями та наказами Міністерства
соціальної політики України, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головного управління праці та соціального захисту населення, відповідної обласної,
Київської міської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської, районної, районної у містах державних адміністрацій, керівництва територіального
центру.
1.4. Метою надання послуги є реалізація принципу навчання людей старшого віку
впродовж всього життя та підтримка фізичних, психологічних та соціальних здібностей.
1.5. Слухачами курсу можуть бути люди похилого віку, що мають освіту будь-якого
рівня, та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.
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2. Основні завдання
2.1. Основними завданнями надання послуги є організація та проведення
безкоштовного навчання та освітніх заходів для людей похилого віку згідно із
затвердженими директором територіального центру програмами та планами організації
послуги.
2.2. Надання послуги має забезпечити:
• створення умов та сприяння всебічному розвитку людей похилого віку;
• реінтеграцію людей похилого віку в активне життя суспільства;
• надання допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом
оволодіння новими знаннями, зокрема щодо:
- процесу старіння та його особливостей;
- сучасних методів збереження здоров'я;
- набуття навичок самодопомоги;
- формування принципів здорового способу життя;
- основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на
практиці;
- формування та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед
інформаційних та комунікаційних;
- потенціалу та можливостей волонтерської роботи;
- підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до
сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень;
- формування практичних умінь і навичок;
- можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом.
2.3.

Сприяння

спільно

з

державною

службою

зайнятості

у

подальшому

працевлаштуванні слухачів (за їх бажанням).
3. Порядок організації навчання
3.1. Під час організації надання послуги в залежності від потреби слухачів
утворюються відповідні факультети:
- літературний;
- мистецький;
- комунікаційних та інформаційних технологій;
- основ медицини, здорового способу життя;
- іноземних мов;
- інші.
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До організації навчання людей похилого віку можуть бути залучені фахівці місцевих
органів влади (за їх згодою), місцевих управлінь праці та соціального захисту населення,
охорони здоров'я, юстиції, Пенсійного фонду України, служби зайнятості, територіального
центру.
Навчання в «Університетах третього віку» здійснюється як викладачами, так і
волонтерами.
Принцип «рівний-рівному» є одним із основоположних в організації надання послуги
і передбачає якомога ширше залучення до викладання та проведення занять людей похилого
віку, які мають відповідний досвід та освіту, обізнані з темою та проблемами, що
передбачені програмою. Для викладання окремих тем курсу, доцільно залучати викладачів
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, студентів, вчених із академічних
інститутів та дослідницьких центрів, вчителів загальноосвітніх шкіл та старших школярів,
представників громадських організацій.
3.2. Процес навчання людей похилого віку повинен базуватися на принципах
добровільності та методах навчання дорослих (додаток 1) (поєднання теоретичних та
практичних знань).
3.2.1. Навчання людей похилого віку передбачає:
- врахування життєвого досвіду та наявних знань, навичок слухачів;
- інтерактивну форму взаємодії між учасниками навчального процесу.
3.2.2. Навчання людей похилого віку повинно відбуватися за зверненням слухача та
без застосування формальної перевірки отриманих знань та вмінь.
3.2.3. У навчальному процесі повинні застосовуватись як традиційні методи навчання,
так і тренінгові методики, модульне навчання, які базуються на методах навчання дорослих.
3.2.4. При організації навчального процесу необхідно враховувати індивідуальнофізіологічні особливості слухачів, стан здоров'я та потреби.
3.2.5. Оптимальна наповнюваність навчальних груп 15 осіб, можлива і більша
чисельність, але вона, як правило, не повинна перевищувати 25 осіб.
3.2.6. При плануванні лекцій у навчальному курсі кількість учасників може бути
збільшена.
3.2.7. Організація місць для навчання повинна відбуватися з урахуванням
індивідуальних особливостей слухачів (наприклад, при проблемах зі слухом слід
запропонувати слухачеві сісти ближче).
3.2.8. Кількість та тривалість занять повинна плануватися з урахуванням фізичних
можливостей (тривалість заняття не повинна перевищувати 45 хвилин).
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3.2.9. Навчальний процес повинен передбачати перерви.
3.2.10. Викладачу слід керувати силою голосу, говорити повільно, м'яко.
3.2.11. Викладачу слід звертати увагу на самопочуття слухачів протягом усього
заняття.
3.3. Навчання людей похилого віку слід проводити у спеціально-обладнаних
приміщеннях, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам, та з відповідним обладнанням.
При виборі приміщення для навчання необхідно звертати увагу на те, щоб вхід до
приміщення був обладнаний поручнями чи пандусом, поблизу була туалетна кімната.
3.3.1. Кімната для занять повинна бути просторою та добре провітрюватися, її можна
оздоблювати квітами та декоративними засобами.
3.3.2. У кімнаті має бути дошка чи фліпчарт та засоби для роботи з ними. Бажано мати
телевізор, відеомагнітофон, мультимедійний пристрій тощо.
3.4. Тривалість курсу.
3.4.1. Навчальний (базовий) курс триває протягом академічного року (дата початку та
закінчення навчання визначається директором). Рекомендована тривалість курсу – 72
навчальні години, що передбачає навчання протягом 1 год. 40 хв. (два заняття по 40 хвилин з
перервою 20 хвилин), кожного тижня у визначені дні.
3.4.2. Якщо слухачі закінчили базовий курс, вони можуть об'єднуватися в групи
(факультети) за інтересами та продовжувати навчання, відповідно по їх потреб, уподобань та
інтересів.
4. Оцінювання курсу
4.1. Оцінювання курсу орієнтоване виключно на заохочення слухачів «Університету
третього віку», оскільки основним принципом організації навчання є отримання тими, хто
навчається, задоволення від навчання та участі в навчальному процесі.
4.2. Територіальний центр заохочує слухачів, видаючи їм сертифікати (Додаток), що
підтверджують опанування слухачами базової програми відповідного курсу.
5. Структура програми
5.1. Програма курсу включає теми, що стосуються теоретичних знань та підходів до
вивчення проблем людей старшого віку, передбачають набуття слухачами знань щодо
збереження здоров'я, організації життя в старшому віці, правової грамотності, вмінь
використання сучасних комунікаційних та інформаційних технологій, організації дозвілля
тощо.
5.2. Організатори та викладачі використовують цю програму як основу, орієнтуючись,
насамперед, на потреби слухачів (які теми є для них цікавими) та наявні ресурси (чи є
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викладачі, що обізнані щодо змісту запропонованих тем, чи є інфраструктура) та
розробляють свою власну програму, яка може включати лише деякі із запропонованої
тематики, а також містити нові.
6. Права та обов'язки
6.1. Слухачі мають право:
- знати принципи, що лежать в основі надання послуги;
- отримувати послугу та закінчувати навчання за власним бажанням;
- брати участь у процесі навчання;
- на доступність;
- отримувати інформацію про надані послуги.
6.2. Слухачі повинні:
- підтримувати добрі стосунки з іншими слухачами, викладачами та керівниками
територіального центру;
- ощадливо ставитися до обладнання, де надається послуга;
- брати активну участь в організації послуги;
- поважати цінності та організаційні засади "Університету третього віку".
6.3. Територіальний центр повинен:
- забезпечувати надання якісних соціальних послуг, відповідні умови для навчання,
ефективну організацію надання послуги;
- розробляти та впроваджувати нові програми розвитку та навчання відповідно до
потреб слухачів;
- враховувати думку слухачів при визначенні часу навчання, формуванні навчальних
груп.
Заступник директора Департаменту соціальних послуг
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Додаток В.3.
Додаток
до пункту 4.2. розділу 4 Методичних рекомендацій
Міністерство соціальної політики України
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
СЕРТИФІКАТ
Виданий на підтвердження того, що ______(прізвище, ім'я, по батькові)
пройшов(-ла) курс навчання в «Університеті третього віку» на факультеті_______ (назва)
(____ годин)
Прослухані курси:
Директор територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Завідувач відділення

_______________________________(П. І. Б.)
_______________________________(П. І. Б.)

Джерело: http://document.ua/pro-vprovadzhennja-socialno-pedagogichnoyi-poslugiuniversit-doc72450.html
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Додаток Д
Звіт про роботу «Університету третього віку»
у районних територіальних центрах соціального обслуговування
м. Києва за 2015 рік
Створення системи освіти для навчання людей старшого віку відповідно до їх потреб
є важливою умовою забезпечення права на навчання впродовж всього життя та становлення
України як правової і соціальної держави. Сьогодні концепція навчання впродовж всього
життя прийнята і здійснюється в більшості розвинутих країн світу. В багатьох європейських
країнах близько 80% дорослого населення бере участь з різного типу навчальних програмах.
Відповідно до меморандуму безперервної освіти Європейського союзу освітні
системи повинні вміти гнучко адаптуватися до сучасних умов. Це особливо важливо для
вирішення проблем людей «третього віку».
Соціальні послуги за законодавством України ґрунтуються на Конституції України і
Закону України «Про соціальні послуги». На виконання наказу Міністерства соціальної
політики України від 25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги
«Університет третього віку» у всіх територіальних центрах соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) були організовані та функціонують Університети.
Станом на 31 грудня 2015 рокуна 79 факультетах та у 58 гуртках навчаються 3 369
осіб, з яких 2 520 слухачів факультетів і 849 – гуртків. Для порівняння – станом на 31 грудня
2014 року на 83 факультетах та у 59 гуртках навчалося 3 699 осіб, з яких 2 846 слухачів
факультетів і 853 – гуртків.
Люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями активно відвідують
Університет, реалізовуючи принцип «освіти протягом життя». Люди навчаються протягом
життя з різних причин: прагнення розвитку, шанс отримати нові знання та уміння або просто
особисте бажання вчитися. ВУніверситетах для дорослих є можливість покращити знання
будь-коли. Тут пропонується широкий спектр курсів і предметів навчання – від гуртків
здорового способу життя до факультету інформаційних технологій.
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Робота факультетів та гуртків у 2014-2015 рр.
2846
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К-сть факультетів

31.12.2015

К-сть слухачів факультетів

К-сть гуртків

К-сть слухачів гуртків

Наймасовіші факультети
Серед функціонуючих в Університетах факультетів найбільша кількість слухачів
відвідує наступні: «Здорового способу життя» (392 чол.), «Музичний, хорового співу,
танцювальний» (313 чол.), «Іноземної мови» (309 чол.), «Прикладного та художнього
мистецтва» (303 чол.), «Інформаційних технологій» (263 чол.), «Психології» (215 чол.) та
«Мистецтвознавство» (215 чол.).

Наймасовіші факультети
Здорового способу
життя
392 чол.

Мистецтвознавство
215 чол.
Психології
215 чол.

Музичний, хорового
співу, танцювальний
313 чол.

Інформаційних
технологій
263 чол.
Прикладного
та художнього
мистецтва
303 чол.

Іноземної мови
309 чол.

Найпоширенішими є факультети «Інформаційних технологій», «Прикладного та
художнього мистецтва» й «Іноземної мови». Факультет «Інформаційних технологій» працює
в 9, факультет «Прикладного та художнього мистецтва» – у 8, а факультет «Іноземної мови»
- в 7 з 12територіальних центрах соціального обслуговування.
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Голосіївський
(16 чол)

КМТЦСО

(20 чол)
Шевченківський №
1 (27 чол)

Дарницький
(30 чол)
Деснянський
(54 чол)

Факультет
"Інформаційних
технологій"

Солом’янський
(18 чол)

Святошинський
(15 чол)

Печерський
(80 чол)

Голосіївський
(10 чол)
Шевченківський
№ 1 (11 чол)

Солом’янський
(12 чол)
Печерський
(8 чол)

Шевченківський
№ 1 (19 чол)
Солом’янський
(45 чол)

Оболонський
(3 чол)

Факультет
"Прикладного та
художнього
мистецтва"

Оболонський
(13 чол)

Дарницький
(49 чол)
Деснянський
(44 чол)
Дніпровський
(156 чол)

Дарницький
(25 чол)

Дніпровський
(13 чол)

Факультет
"Іноземної мови"

Святошинський
(25 чол)

Оболонський
(26 чол)
Печерський
(156 чол)
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Вивчення проблем освіти людей старшого віку як соціального явища, та наявність
інтересу у студентів Університету до різних сфер життєдіяльності дало змогу організувати і
запрацювати факультетам іншого спрямування. Так у територіальних центрах Дніпровського
та Печерського районів на факультеті «Теологія» навчаються 107 осіб старшого віку, в
територіальному центріПечерського районупрацює факультет «Фото-курси», який відвідує
14 осіб, а територіальний центр Голосіївського району

запровадив тренінги з розвитку

пам’яті, уваги, образного мислення, де займається 8 осіб.
Гурткова робота
Досвід існування «Університету третього віку» в м. Києві показав, що гурткова
робота все ще маєпопиту відвідувачів Університету, при наявній тенденції зменшення
кількості гуртків в «Університетах третього віку» – на звітну дату гуртки функціонують
лише в 5 Територіальних центрах соціального обслуговування.Система гуртків та клубів
забезпечує створення сприятливого середовища для літературної, художньої, наукової та
технічної творчості людей старшого віку, підтримки фізичних, психологічних та соціальних
можливостей, профілактики ранніх захворювань.
Наймасовішими серед усіх гуртків є наступні: «Декоративно-прикладного мистецтва»
(175 чол.), «Вокально-танцювальний» (111 чол.), «Комп’ютерна грамотність» (102 чол.)
«Іноземна мова» (69 чол.), та «Фізична культура» (49 чол.).

Наймасовіші гуртки
49
69

175

Декоративно-прикладного мистецтва – 175 чол.
Вокально-танцювальний – 111 чол.
Комп’ютерна грамотність – 102 чол.
Іноземна мова – 69 чол.
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Фізична культура – 49 чол.
111

При значній кількості напрямків більшість гуртків є унікальними (відкриті при
одному територіальному центрі), але деякіфункціонують в чотирьох і більше територіальних
центрах. Такими єгуртки: «Фізична культура» та «Декоративно-прикладного мистецтва».
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«Фізична культура»
Дарницький
(5 чол.)

Дніпровський
(13 чол.)

Подільський
(8 чол.)

Святошинськи
й (10 чол.)

Шевченківський
№2 (13 чол.)

«Декоративно-прикладного мистецтва»
Дніпровський
(85 чол.)

Святошинський
(5 чол.)

Подільський
(37 чол.)

Шевченківський
№2 (48 чол.)

Досягнення слухачів Університету
Слухачі «Університету третього віку» з великим бажанням та активністю засвоюють
нові знання, відкривають для себе нові види організації дозвілля, розширюють свій світогляд
та реалізують своє право на активне громадянське життя, активну життєву позицію, що
підвищує їх соціальну значимість в суспільстві.
Люди

похилого

віку

беруть

центрівсоціальногообслуговування.

участь

Студенти

у

житті

районів

Університету

та

завжди

Територіальних
залучаються

до

проведення різних заходів: концертних програм, фестивалів, виставок, спортивних змагань,
спартакіад, олімпіадтощо.
Так, 17 підопічних 8 районних територіальних центрів взяли участь у Всеукраïнській
виставці творчих робіт людей похилого віку «Розкриваючи крила», яка відбулась в Київській
міській державній адміністрації з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян похилого
віку, за що всі учасники були відзначені подякою Міністра соціальної політики України.
Також у відділеннях соціально-побутової адаптації до певних свят та визначних
датперіодично організовуються виставки авторських робіт підопічних, де кожний бажаючий
в змозі ознайомитися з творами образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва,
виробами із природного матеріалу, вторинної сировини, газетного паперу, овочів,
прикрасами і сувенірними подарунками з солоного тіста та ін.
Деякі зі студентів Університету, бажаючи поділитися своїми знаннями та досвідом,
стають

викладачами-волонтерами,

напрямками

й

«Університету третього

одночасно
віку».

продовжують

Наприклад,

в

цікавитися

іншими

Територіальному центрі

Печерського району викладачами факультетів «Релігії світу та християнська етика»,
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«Італійська мова»,

«Англійська мова»,

«Фото-курси» та

«Кіно-клуб» є підопічні

Територіального центру.
Особливим виявом громадської активності людей похилого віку є організація та
проведення концертів на волонтерських засадах. Як традиція, до кожного свята
хоровіколективиТериторіального

центру

Подільського

району

виступають

з

виїзнимиконцертнимипрограмами перед інвалідами, ветеранам війни та праці в міському
шпиталі для ветеранів ВВВ, в Спеціалізованомузакладі для проживання громадян похилого
віку та інвалідів.
За ініціативою активних підопічних Територіального центру № 1 Шевченківського
району і студентів факультету «Декоративно-прикладне мистецтво» створено волонтерський
клуб «На крилах милосердя», до якого долучаються учні ЗОШ № 139 та небайдужа молодь.
До роботи волонтерського клубу залучено близько 200 активістів, які власноруч
виготовляють маскувальні сітки, шиють маскувальні костюми «кікімори», в'яжуть
шкарпетки, рукавиці, збирають теплі речі та продукти харчування для воїнів АТО.
Враховуючи вищевказане, можна сказати, що організація навчання в «Університеті
третього віку»є важливою формою діяльності відділень соціально-побутової адаптації і
становить невід’ємну частину процесу соціалізації людей похилого віку.
Джерело:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwia7NSGnq
vPAhWKBiwKHXXvBq4QFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fdsp.kievcity.gov.ua%2Ffiles%2F20
16%2F2%2F4%2Fzpru3v2015.docx&usg=AFQjCNGZtySCGRx-ulBvyOLbINmgL_nIA&bvm=bv.133700528,d.bGg]
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Додаток Є

Довідка
за результатами анкетування студентів
Центру освіти третього віку ВІЕМ
26 травня 2016року

Проводилось анкетування слухачів Центру освіти третього віку 26 травня 2016року
стосовно їхнього ставлення до організації навчального процесу, особистісних очікувань та
загального бачення питання «активного довголіття». В анкетуванні взяло участь 51 учасник,
що становить 100% від усіх присутніх.
Анкетування проводилось анонімно, умови

забезпечення цього дотриманні в

максимально можливій мірі. Для статистичного аналізу зазначалися вік, стать і освіта.
Всього анкет 51, середній вік опитаних – 63,4 роки (найменший вік – 51 рік,
найстарший – 75років), стать: чоловіча – 4 респонденти (7,8%) і жіноча стать – 47 анкет (що
становить 92,2% від опитаних).
Освіта: вища у 37 респондентів (72,5%), середня-спеціальна – у 9 (17,7%), середня – 4
респондента (7,8%), в 1 анкеті пропущена графа.
Анкета містила ряд питань відкритого та закритого типів, на всі питання можна було
висловлювати власне бачення або обирати декілька варіантів відповідей. Ті питання анкети,
які є відкритими потребують висловлювання власної думки, а не відповіді «так» чи «ні»,
тому варіантів відповідей дуже багато, а подані будуть такі, що найбільш часто
зустрічаються в анкетах та особливо цікаві відповіді.
На думку опитаних багато чинників впливають на довголіття. Свою думку з цього
вони висвітлили у відповідях на питання анкети.
Перш за все поняття «активне довголіття» опитані розуміють як активність, активний
спосіб життя, рух, корисне спілкування, пізнання нового, багато читати, можливість
подорожувати, постійний саморозвиток та самовдосконалення, бути корисним близьким та
суспільству, недопущення того щоб обставини були сильнішими, позитивне відношення до
життя тощо.
З чим пов’язане фізичне довголіття на Вашу думку?
(можна вибирати декілька варіантів)
29 анкетованих, що становить 56,9% опитаних вважають – з відсутністю хвороб;
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40 респондентів, 78,4% опитаних – з активним способом життя;
33 респондентів, що становить 64,7% опитаних – із позитивним мисленням;
21 (41,2% ) – з екологічною обстановкою;
20 опитаних (39,2%) – з економічною ситуацією;
18 (35,3% опитаних) пов’язують активне довголіття з самопочуттям
Також активне довголіття пов’язане:
інше (Ваша думка) – з спілкуванням із сім’єю; з духовним компонентом;
почуттям потрібності своїй сім’ї та суспільству; з вірою в Бога; з душевним спокоєм і
гарним настроєм.

Активне довголіття залежить від:
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

відсутність хвороб 56,9%

самопочуття 35,3%

активний спосіб життя 78,4%

екологічна обстановка 41,2%

економічна ситуація

позитивне мислення

39,2%

64,7%

Додатково висловили думку, що людина впливає на власне активне доголіття, коли
дбає про слабших, про інших; творить добро; вивчає і дотримується законів Божих; розвиває
навички та мрії з молодих років; обмежує вплив стресів; відмова від шкідливих звичок...
На питання «Ваші позитивні надбання за останні роки» найбільш частими були
відповіді про вивчення азів комп’ютерної грамотності – 19 опитаних (37,3%), вивчення
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іноземної мови (дехто вказував і 2 мови – польську та англійську) – 18 (35,3%), основи
психології – 8 (15,7%), бісероплетіння, рукоділля та hand made - 7 (13,7%). Також були і
цікаві відповіді – за останні роки почав читати поезію Шевченка, розкрила власний творчий
потенціал, прийшла до вивчення і дотримання законів Божих, з’явилась велика кількість
друзів за інтересами, почала бігати на довгі дистанції.
Власний стан абсолютна більшість респондентів охарактеризувала позитивно
(стабільний, спокійний, врівноважений, впевнений, щасливий), проте 3 респондентів вказали
на тривожний власний стан, 1 респондент на невизначений у політичній позиції та 1
респондент на наявність весняної депресії

Як сама людина може вплинути на своє активне
довголіття?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

збалансоване харчування 54,9%
навички самоконтролю 39,2%
розвиток духовного світу 54,9%

нормовані фізичні навантаження 62,8%
правильний стиль життя 52,9%
розширення кругозору

.На питання «Ваші поради для збереження здоров’я і душевної рівноваги» дали
наступні відповіді:
• не нервуватись;
• дотримуватись режиму дня і харчування;
• спілкуйтесь з гарними людьми;
• звернутись до Біблії;
• постійне самовдосконалення;
• дотримуватись здорового способу життя;
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• вміння прощати і забувати образи;
• доброта в душі;
• оптимізм;
• багато посміхатись;
• подорожі та читання книг.
Респонденти ділились власними маленькими секретами та досвідом у тому, що
займатись творчістю, розкривайте свій творчий потенціал; дозволити кожному жити так як
він сам хоче; спокійно переносити все, що Бог дає; не заздрити і не злитись; ранно вставати і
робити зарядку; обов’язково знайти заняття для душі; коли нервую – пью чай з медом;
змінювати види навантажень – з фізичної на розумову; не зациклюватись на негараздах;
часто повторювати, що все буде добре зараз і завжди; якщо дуже важко поверніться до
природи; заведіть домашню тваринку; робити добро не чекаючи віддачі тощо.
Із особистих досягнень – стала поетесою, тримання тіла у гарній фізичній формі,
заняття спортом, досягла успіху у приготуванні короваїв, перестала хворіти взагалі, багато
подорожую по рідному краю та Україні.
На питання «Що Вам дає навчання в Центрі освіти третього віку» (можна декілька
варіантів) респонденти дали такі відповіді:
• Нові знання – 45 респондентів, що становить 88,2% від усіх опитаних;
• Оволодіння новими навичками, технологіями – 24 опитаних, 47,1%;
• Розширення кола спілкувань – 33 (64,7%);
• Можливість проявити себе з різних сторін – 31,4%;
• Нові можливості використання набутих знань – 13 (25,5%).
Крім цих варіантів респонденти написали свої відповіді стосовно навчання в Центрі
освіти третього віку: я щаслива навчатись в цьому центрі; обов’язково піду на наступний рік;
дякую за створення і можливість навчатись в даному центрі; побільше практики та творчих
зустрічей...
Труднощі з навчанням – не виникало в 30 опитаних (58,8%), а якщо виникали (21
респондент – 41,2%) то вони полягали в основному із засвоєнням матеріалу (15 відповідей
71,4% від кількості анкет в яких зазначено, що труднощі виникали); із застосуванням
набутих знань на практиці – 7 опитаних (33,3%), з темпами викладання – 4 (19,1%). Звідси і
побажання – більше практики, викладання предметів ведеться на високому рівні, все
доступно і зрозуміло.
Що нового дізналися під час навчання в центрі освіти третього віку – багато що;
розширила свій кругозір; про аптеки, лекції про здоровий спосіб життя; про психологію; про
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позитивне мислення; почала займатись йогою; ази компютерної грамотності; почала вивчати
(чи згадала вже вивчену) іноземну мову; познайомились із історією рідного краю, що життя
на пенсії продовжується...
Серед основних побажань до організації навчального процесу є такі: так і тримати;
навчання з урахуванням потреб і віку; побільше самодіяльності, танців; активніше і
інтенсивніше працювати в групах, бути не пасивним слухачем; проводити заняття 2 рази на
тиждень тощо.
Серед предметів, які найбільше сподобались:
• вивчення іноземних мов – 33 респондетна (64,7% від всіх опитаних),
• основи інформатики – 17 (33,3%),
• психологія – 10 (19,6%),
• hand made – 8 (15,7%),
• йога – 7 (13,7%),
• лекції з медицини і здорового способу життя – 4 (7,8%)...
Які предмети хотіли б вивчати на другому курсі зазначають іноземні мови, зокрема,
польську – 10 опитаних, англійську – 9, німецьку і французську мови – по 1 людині; основи
інформатики –

11 опитаних, психологію – 7 респондентів, hand made і рукоділля – 6

опитаних, йогу – 5 опитаних, а також кулінарію, малювання, танці.
Активно навчатись влітку готові 5 респондентів, інші бачать влітку тільки канікули.
На питання про інформативні зустрічі які б хотіли щоб організували найбільш
популярні відповіді: різнопланові, ті які продовжують той самий напрямок який взяв ВІЕМ;
зустрічі

з тренерами по спорту; з представниками влади,

по роз’ясненню законів про

пенсійне забезпечення; зустрічі з людьми, які досягли успіхів у бізнесі та з видатними
людьми нашого краю; зустрічі мистецького спрямування; екскурсія по історичним місцям
Луцька, до краєзнавчого музею; літературні зустрічі, зустрічі по питанням нетрадиційної
медицини, мистецтвознавчі зібрання тощо.
Слід сказати, виходячи з відповідей анкети, що багато студентів Центру освіти
третього віку ВІЕМ є дуже активними і цілеспрямованими людьми, молоді душею та
проявляють великий інтерес до всього і вони не відчувають свого віку. Крім цього, навчання
хоча і пов’язане з певними труднощами для них є дуже важливим і що тільки після навчання
в Центрі освіти третього віку ВІЕМ вони стали «відчувати другу молодість» чи «непомічати
своїх років».
Волонтер, психолог

Н.В. Водько
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