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Бурхливий розвиток усіх галузей науки та його вплив на повсякденне 

життя людини потребує освіти протягом усього життя. Вирішення цієї задачі 

виявило низку проблем, одна з яких – освіта людей в постпенсійний період. 

В нашому суспільстві не чітко сформований запит на активну інтелектуальну 

діяльність у період геронтогенезу. Існує суперечність між декларованою 

необхідністю пролонгування психічно активного життя та усвідомленням 

цієї проблеми звичайним громадянином. Деклароване суспільством 

толерантне ставлення до людей похилого віку реально має конотацію «не 

дорівнює».  

Мета нашої роботи – створення структурованої основи для 

оптимізації вищих психічних функцій у період старіння і формування у 

людини похилого віку мотивації до пролонгованої діяльності протягом 

усього періоду геронтогенезу. На базі лабораторії нових інформаційних 

технологій навчання Київського інституту психології ім. Г.С. Костюка 

НАПН України в освітньому просторі MOODLE розроблено дистанційний 

курс «Інтелектуальна підтримка 50+». Курс умовно розділений на три 

частини: ознайомча, мотиваційна, корекційна. Програма курсу спрямована не 

тільки на актуалізацію вищих психічних функцій (уява, пам’ять, мислення, 

увага) старіючої людини, а й активізацію її метакогнітивних здібностей 

(розвиток розумових стратегій і способів їх застосування), адекватна робота 

яких є умовою задовільного рівня  психологічного розвитку.  

Базовим положенням гіпотези є твердження про можливості висхідного 

інтелектуального розвитку особистості протягом усього життя, включаючи 

його завершаючий період – геронтогенез. У науковій літературі немає єдиної 

думки з приводу того, що є найбільш значущим для інволютивних процесів: 

зміна періоду онтогенезу чи індивідуальні психологічні особливості. За 

умови перманентної інноваційно-інтелектуальної діяльності особистості її 

психічний розвиток протягом усього життєвого циклу можна розглядати як 

висхідний. Це обумовлено наявністю такого чинника як пластичність 

центральної нервової системи, що означає здатність нервових центрів ЦНС 

змінювати функціональне призначення і розширювати свої можливості. Ця 

психічна особливість генетично запрограмована і може розвиватися в 

результаті відповідних вправ та умов життя.  

Під час дослідження використано теоретичні та загальні емпіричні 

методи: узагальнення, систематизація, анкетування, експертна оцінка, 

проективні методики, генетичний метод інтерпретації. 

У проекті взяло участь 110 осіб віком від 53 до 70 років. 30% чоловіків 

і 70% жінок, 85% – самотні жителі мегаполісу. За результатами нашого 

дослідження можна зробити наступний висновок. Учасники проекту 

обмежувалися виконанням найлегших і звичних для себе завдань, що 



недостатньо сприяло активізації їх когнітивної діяльності. Відмічене недбале 

виконання завдань деякими учасниками проекту, що було виражено або в 

частковому виконанні завдань, або цілковитим ігноруванням правил їх 

виконання, внаслідок чого отримані результати активізації психічних 

процесів хоча і мали певний рівень зростання, але були значно нижчими від 

очікуваних. Це можна пояснити недостатнім рівнем мотивації учасників 

проекту до усвідомленої пролонгованої систематичної діяльності, 

спрямованої на активізацію своїх психічних процесів. Під час роботи у 

проекті спостерігалась мінімальна активність актантів щодо безпосереднього 

контакту між собою і консультантом. 

Збереження психічних функцій не завжди є нагальною проблемою для 

старіючої людини, не всі представники «третього» віку занепокоєні своїм 

інтелектуальним довголіттям. Патерн позитивного старіння представлений 

тріадою – когнітивне, фізичне і матеріальне благополуччя. Для кожної 

окремої людини порядок означених складових є варіативним, від чого й 

залежить розуміння нею суті проблеми індивідуального позитивного 

старіння. Частина представників пізнього віку більшою мірою стурбована 

своїм фізичним станом або матеріальним добробутом. Важлива проблема 

недостатньої активності людей похилого віку в процесі пролонгованого 

висхідного інтелектуального розвитку застрели стереотипи стосовно 

когнітивних здібностей старіючої людини. Вони сприяють мінімізації 

інтелектуальної діяльності людей похилого віку. Однією з основних умов 

висхідного розвитку особистості є наявність мотивації до діяльності. За 

умови перманентної інноваційно-інтелектуальної діяльності індивіда 

протягом усього життєвого циклу дають можливість розглядати його 

психічний розвиток як висхідний.  

Особливістю нашого дистанційного курсу є загальна стимуляція 

когнітивної сфери людини. Передбачалося, що результати занять 

опосередковано можуть сприяти гармонізації всього життя старіючої людини 

завдяки загальній оптимізації її інтелектуальної діяльності.  
 


