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УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ РОБІТНИКІВ ПСИХОЛОГІЇ ПІЗНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 

 

Одним із найбільш суперечливих періодів життя людини є старість або 

пізня дорослість. Це час, коли значний життєвий досвід людини протистоїть її 

фізичному слабшанню та зниженню можливості активно впливати на своє 

життя. Підтримку людині в таких ситуаціях можуть надати працівники 

соціальної сфери. Вони допомагають вирішувати проблеми, котрі літні люди не 

здатні подолати самотужки, проблеми пов'язані з сім'єю, оточенням, здоров'ям, 

фінансами. Серед таких працівників – соціальні робітники, котрі виконують 

комплекс робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими 

непрацездатними громадянами похилого віку і, зважаючи на їхню немічність, 

інвалідність або хворобу, надають послуги, передбачені договором, який 

укладено між одиноким непрацездатним громадянином і територіальним 

центром соціального обслуговування. Зазвичай соціальні робітники не мають 

спеціальної підготовки і виконують некваліфіковану роботу. Здійснення ними 

своїх обов’язків суттєво залежить від, по-перше, їхньої особистості 

(особистісних якостей); по-друге, від знання психологічних особливостей осіб 

пізнього віку; по-третє, від здатності соціального робітника налагодити 

позитивні стосунки з літньою людиною. Тому значна увага має приділятися 

формуванню в соціальних робітників психологічної грамотності, тобто знань 

про психологічні особливості осіб, які знаходяться на етапі пізньої дорослості.  

Зважаючи на це нами розроблено курс лекцій для соціальних робітників 

«Психологія пізньої дорослості». Програма цього курсу лекцій була 

затверджена вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України (протокол № 3 від 6 березня 2014 р) [2]. Опановувати змістом 

даного курсу соціальні робітники можуть дистанційно, зокрема з 

використанням спеціально створених презентацій – логічно побудованої 

сукупності ілюстрацій в електронному форматі, яка складається з низки 

слайдів, що відображають основний зміст окремої теми. Загалом укладено 

шість презентацій відповідно до кількості тем. Методичні особливості 

лекційного викладання цього курсу обґрунтовано нами раніше [1, с. 325-327].  

Охарактеризуємо умови ефективності дистанційного опанування 

соціальними робітниками змістом цього курсу. 

1. Усвідомлене прагнення (бажання) соціального робітника отримати 

нову інформацію; розуміння того, що у професійній діяльності йому не 

вистачає певних знань. 

2. Навчання в темпі, що відповідає індивідуальним можливостям 

особистості, адже когнітивні особливості різних соціальних робітників (які, 

зокрема, мають недостатню підготовку) можуть бути різними. 

3. Систематичність навчання. Саме постійні, регулярні заняття, а не 

епізодичні є ефективнішими, сприяють формуванню звички навчатися. 

4. Відповідність змісту рівню готовності соціального робітника, його 

доступність. Зміст інформації має бути викладений у такій формі, щоб його 



зрозуміла людина без належної освіти, яка, крім того, основи різних наук у 

середній школі вивчала досить давно. 

5. Відповідність змісту навчання професійній діяльності. Соціальні 

робітники мають отримувати таку інформацію, котра дозволить їм пояснити 

окремі незрозумілі для них у процесі взаємодії з літніми підопічними 

феномени. 

6. Виконання контрольно-діагностичних завдань. Це дозволяє 

керівництву територіального центру простежити ефективність такої діяльності 

соціальних робітників, останнім дозволяє закріпити знання, є для них 

додатковим мотивуючим чинником в опануванні змістом курсу лекцій. 

7. Підтримка консультанта (тьютора), можливість соціальних робітників 

отримати від нього зворотній зв’язок, відповіді на незрозумілі питання. 

8. Підтримка (заохочення) з боку керівництва як у процесі навчання, так і 

за його результатами є також для соціальних робітників додатковим 

мотивуючим чинником в опануванні змістом курсу лекцій. 

9. Достатній рівень оволодіння соціальними робітниками технічними 

засобами – вміння користуватися комп’ютером для перегляду презентацій, для 

отримання консультацій тьютора, для самостійного пошуку інформації в 

мережі Інтернет. 

Для підтримки осіб, які цікавляться психологічними проблемами віку 

пізньої дорослості (у т.ч. для соціальних робітників) створена загальнодоступна 

група «Вік обраних / age of selected», режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1622322188006427/). 

Отже, дотримання принаймні вищевикладених умов забезпечить 

можливість дистанційного опанування соціальними робітниками змістом курсу 

«Психологія пізньої дорослості», що позитивно впливатиме на процес їхньої 

безпосередньої взаємодії із підопічними. 

 

Література 

1. Коваленко О. Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку : 

психологічні аспекти : монографія / Олена Григорівна Коваленко. – К. : 

Інститут обдарованої дитини, 2015. – 456 с. 

2. Психологія пізньої дорослості. Програма курсу лекцій для соціальних 

робітників / Автор-укладач О. Г. Коваленко. – Київ, 2014. – 15 с. 

 


