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Анотація: в статті піднімається питання особливостей підготовки 

людей похилого віку до закінчення власного життєвого шляху. Порівнюються 

різні види смертей – фізіологічної та соціальної. 
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Abstract: This article raises the question peculiarities of the elderly to end their 

own life path. Are compared various types of deaths - physiological and social. 
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До старости я заботился о том, чтобы хорошо жить, в старости забочусь о 

том, чтобы хорошо умереть. 

Сенека 

Вступ. Усвідомлення власної смертності є ключовою людською 

характеристикою, що набуває особливого значення в зрілому і старшому віці. 

Знання про особливості підготовки та очікування власної смерті людьми 

похилого віку залишається в гуманітарних науках маловивченою сферою. 

Важливість же подібних досліджень обумовлена рядом причин: по-перше, 

кількість населення пенсійного та старшого віку щороку підвищується, і ця 



тенденція характерна для усіх країн; по-друге, від стану фізичного і 

психологічного здоров`я даної категорії громадян залежить рівень їх 

активності, здатність привнести свій вклад в розвиток суспільства; по-третє, 

розуміння власних потреб та проблем є першим етапом на шляху до їх 

задоволення і вирішення, підвищення якості життєдіяльності.  

В екзистенціалізмі аналіз існування та кінець життя відіграють ключові 

ролі. Життя за М.Хайдеггером – це «буття, звернене до смерті». Варто згадати, 

що ще З.Фрейд говорив, що страх смерті лежить в корені протистояння між 

процесами анаболізму (тих, що сприяють росту, розвитку і запасу поживних 

речовин) і катаболізму (пов’язаних зі споживанням та витратами енергії, 

інстинктами Лібідо і Танатосом), а К. Юнг в своїй теорії підтримував ідею, що 

сексуальність домінує в першій половині життя, а біологічний спад і 

наближення смерті – основні проблеми другої половини життєвого шляху. 

Становлення особистості, таким чином, повинне включати в себе вирішення 

проблеми смерті, при цьому дихотомія між життям і смертю набуває найбільш 

яскравого забарвлення в похилому віці. 

 Проблема очікування смерті може мати широкі прояви в людей похилого 

віку. Так, А. Рубакін підкреслює: «Говорячи про те, що існує нормальна 

фізіологічна старість, не викликана і не спонукувана хворобами, ми 

розмовляємо теоретично. Практично…в сучасних умовах старість, її прихід, її 

розвиток пов’язані з хворобами. Людина завжди вмирає не від старості самої по 

собі, а від хвороби» [3]. Тобто основним завданням для таких людей може стати 

турбота про власне здоров`я, лікування хронічних захворювань та підтримка 

якнайкращого фізичного стану.  

З іншого боку, найбільш важливими чинниками, що визначають поведінку 

людини на заключному етапі життя, спеціалісти вважають зниження 

психофізичних можливостей (стать, тип особистості), поступовий відхід з 

активного соціального життя, втрату близьких людей та самотність, 

усвідомлення наближення кінця життя. «Фізичний світ, з яким похилі люди 

взаємодіють безпосередньо, все більше звужується» [2, c. 616]. Виходить, що 



надмірна концентрація на власних проблемах і здоров`ї, навпаки, може 

обумовити відхід людини від попереднього, більш активного образу життя. Що 

ж до очікування смерті, то за даними інших дослідників, люди похилого віку 

відчувають порівняно меншу тривогу при думках про смерть, аніж відносно 

молодші - думаючи про смерть доволі часто, проте спокійно, остерігаючись 

лише того, що процес вмирання буде болючим та затяжним [2, c.614]. 

Варто відзначити, що смерть (яка розуміється здебільшого суто як медична 

категорія і пов`язується з припиненням функціонуванням органів і систем 

організму) може мати свої аналоги в психосоціальних сферах життя – зокрема, 

це «соціальна смерть» – процес і результат самоусунення або виключення 

людини з життя соціуму. Тобто, зруйнувавши одні соціальні зв’язки, 

особистість не може чи не бажає створювати нові чи відновити старі. При 

всьому, соціальна смерть, з одного боку, повинна зробити перехід до смерті 

«фізичної» більш планомірним, уподібнившись до «завершення земних справ», 

з іншого боку, за даними спеціалістів, вона може бути чинником, що скорочує 

тривалість життя [5]. 

 Звуження кола зв`язків людини внаслідок виходу на пенсію, смерті 

ровесників, зниження необхідності в соціальному становленні і пов`язаної з 

цим потреби в віднаходженні і підтримці широкого кола соціальних контактів 

призводить до «витіснення» людини похилого віку з сфери соціального життя. 

Цьому сприяє ряд особливостей самого сучасного суспільства, зокрема, 

індивідуалізація, за якої зростає цінність життя людини в її власних очах, проте 

вона залишається відособленою від інших. За таких умов молодші покоління 

більше переймаються власними потребами, аніж цікавляться життям старших. 

Інша особливість – це те, що тема смерті в наш час продовжує залишатися 

табуйованою, про неї уникають розмовляти [1]. Е.Кюблер-Росс говорить: 

«Думaю, есть много причин, почему мы избегaем открыто и хлaднокровно 

смотреть в лицо смерти. Один из вaжнейших фaктов зaключaется в том, что 

сегодня процесс смерти стaл нaмного ужaснее, он связaн с одиночеством, 

мехaничностью и бесчеловечностью» [4]. 



Висновки. Як бачимо, період «життя перед смертю» є досить проблемним 

для людей похилого віку в плані змін чи покращення – поступове зниження 

можливостей організму, відхід від соціальної діяльності звужують коло 

життєвих виборів, знижуючи рівень якості життя. І хоча страх смерті у старших 

людей не є настільки яскраво вираженим як у молодих, проте перед цією 

проблемою вони залишаються здебільшого наодинці. 
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