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 1. Постанова Кабінету міністрів України   
від 29 грудня 2009 р. N 1417 «Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) 
 
2. Наказ Міністерства соціальної політики України 
 від 18.05.2015 № 514 “Про затвердження Державного 
стандарту соціальної адаптації”  
 
3. Наказ Міністерства соціальної політики України 
 від 25.08.2011 № 326 “Про впровадження соціально-
педагогічної послуги “Університет третього віку” 

Нормативно-законодавча база 



На отримання соціально-педагогічної послуги  
«Університет третього віку» мають право: 

 

 

 

 .  

громадяни 
похилого віку  

 
інваліди 

хворі (з числа осіб 
працездатного віку на 

період до 
встановлення їм 

групи інвалідності, 
але не більш як 

чотири місяці), які не 
здатні до 

самообслуговування і 
потребують постійної 
сторонньої допомоги 

громадяни, які 
перебувають у 

складній життєвій 
ситуації у зв'язку з 

безробіттям, 
стихійним лихом, 

катастрофою (і мають 
на своєму утриманні 
неповнолітніх дітей, 
дітей-інвалідів, осіб 

похилого віку, 
інвалідів), якщо 

середньомісячний 
сукупний дохід їх 
сімей нижчий ніж 

прожитковий 
мінімум для сім'ї 

 
внутрішньо 

переміщені особи 



організація та проведення безкоштовного 
навчання та освітніх заходів для людей 

похилого віку 

 

Основні завдання надання соціально-педагогічної 
послуги “Університет  третього віку” : 

 



Під час організації роботи УТВ цілями 
навчання були 

 підтримка активної життєдіяльності людей похилого 
віку;  

 розширення досвіду, збагачення інтелектуальної та 
емоційної сфер особистості;  

 створення умов ефективної соціалізації людей 
похилого віку; 

 допомога у подоланні вікової кризи;  
 розширення особистих можливостей;  
 задоволення різноманітних індивідуальних освітніх 

потреб;  
 підвищення рівня загальної культури тощо 

 



Факультети  

Інформаційні 
технології 

Англійська 
мова 

Німецька мова 

Французька 
мова Польська мова 

Релігія світу 
та 

християнська 
етика 

Хореографія 
Музичне 

мистецтво 

Художнє 
мистецтво 

Психологія 

Італійська 
мова 

Іспанська мова 

Музикотерапія 



Найбільш ефективними формами занять є: 

  індивідуальні заняття   

  дискусії  

  лекційні та практичні заняття 



Навчання в „Університеті третього віку” 
здійснюється: 

 професійними викладачами 

 студентами вищих навчальних закладів м. Києва 

 фахівцями Територіального центру 

 волонтерами 

 



Заняття для слухачів УТВ проводили 
студенти-волонтери: 

 Національного лінгвістичного університету; 

  Національного транспортного університету; 

 Київського  інституту музики ім. Р. Глієра; 

 Київського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну ім.М.Бойчука 



Заняття за схемою «рівний-рівному»  

Жукова Ірина Василівна - викладає факультет «Релігія світу та 

християнська етика». Активний громадський діяч, волонтер у сфері допомоги 

громадянам, постраждалим на окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей, військовим АТО 

Сергеєва Марина Іванівна, волонтер-викладач факультету «Художнє 

мистецтво». Виставляла свої колекції картин в Територіальному центрі, 

Всеукраїнських виставках, а також за межами України 



Протягом 2017-2018 академічного року для 
слухачів УТВ  проведено: 

 
 - екскурсій  - 78 

- відвідання театрів, вистав - 183 
 

Протягом звітного періоду слухачі УТВ 
отримали 4108 послуг 



Самими цікавими, були екскурсії  до: 

 Музею гетьманства,  

 Національного науково-природничого музею, 

 Музею грошей Національного банку України, 

 Музею популярної науки і техніки 
“Експериментаніум”,  

 Музею сиру,  

 Музею сновидінь 



Забезпечено  співпрацю з:  

 Національним академічним 
драматичним театром 
ім.І.Франка; 

 Національним академічним 
театром російської драми 
ім.Л.Українки; 

 театрами «Актор», «Сузір’я», 

 кінотеатром «Київ»;  

 Мистецько-концертним 
центром ім.І.Козловського; 

 Київським державним 
академічним театром драми і 
комедії на лівому березі 
Дніпра; 

 Новим драматичним театром на 
Печерську; 

 Київським академічним театром 
юного глядача на Липках; 

 Київським муніципальним 
академічним театром опери і 
балету для дітей та юнацтва; 

 Національним будинком 
органної та камерної музики 
України; 

 Будинком офіцерів; 

 Національною музичною 
академією України                            
ім. П.Чайковського 



Соціально-педагогічний ефект 
«Університету третього віку» 

 Розширення обсягу знань після навчання;  

 Підтримка активної життєвої позиції; 

 Підвищення рівня самооцінки слухачів;  

 Можливість застосування отриманих знань на 
практиці;  

 Розширення кола пізнавальних інтересів та 
можливостей комунікації; 

 Загальний рівень задоволеності навчанням, 
покращення психологічного та частково фізичного 
самопочуття;  

 Позитивна динаміка адаптації людини похилого віку в 
сучасному суспільстві  

 



Діяльність Територіального центру постійно 
висвітлювалася на сайтах: 

- Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації;  

- соціальній мережі Фейсбук 
 

На вказаних електронних ресурсах було розміщено                 
78 новин про  надання соціально-педагогічної послуги 
“Університет третього віку” 

 



Дякую за увагу! 


