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Анотація навчальної дисципліни
Соціальна геронтологія
І.Ю.Суровцева
Загальна інформація про дисципліну: Зростання населення літнього й старечого
віку як в Україні, так і в багатьох країнах миру зумовила необхідність поширення
знань й умінь щодо розв'язання проблем людей літнього й старечого віку.
Мета: Виробити уявлення про літніх людей як особливої соціально-демографічної
спільності, що володіє специфічними властивостями.
Завдання
− розкрити геронтологічний напрямок соціальної політики;
− з’ясувати зміст основних дослідницьких соціо-геронтологічних стратегій;
− показати особливості соціального сприйняття старості;
− ідентифікувати практики соціальної підтримки людей похилого віку;
− дати характеристику загально-демографічної тенденції постаріння населення й
визначити соціальні проблеми старіючого суспільства;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− теоретико-методологічні основи соціальної геронтології і її місце в системі
наукових знань;
− види й специфіку сучасних технологій соціального захисту й соціального
обслуговування людей похилого віку;
− сутність основних підходів до дослідження старості й старіння;
вміти:
− проводити соціальну роботу із соціально незахищеними групами літніх і
старих людей;
− використовувати теоретичні знання в області соціальної геронтології для
розробки стратегій і конкретних програм по інтеграції людей похилого віку в
соціум;
− формувати комплекс корекційних заходів щодо організації індивідуальної
допомоги людям похилого віку.
Програмні результати навчання: здатність оцінювати проблеми, потреби,
специфічні особливості та ресурси клієнтів похилого віку
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Історичні етапи розвитку геронтології як науки
Соціальна геронтологія як наукова дисципліна
Соціально-демографічні аспекти старіння
Медичні проблеми похилого та старечого віку
Основні закономірності розвитку зрілої особистості
Соціальна політика щодо літніх громадян
Система соціального захисту літніх і старих людей
Технології соціальної роботи з особами похилого віку
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