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РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 364.01
Ангелова, А. О. Релігійний характер опіки над літніми людьми в архаїчній та традиційній культурах /
А. О. Ангелова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  2017.  № 2 (10).  С. 7-15.
Анотація. У статті досліджена релігійна мотивація, яка спонукала утримувати недієздатних літніх осіб в архаїчній
та традиційній общинах. Доведено, що у більшості традиційних культур люди були зобов’язані піклуватися про
старіючих батьків та старих одинаків, а неповага до літніх осіб розцінювалась як карний злочин, що порушує норми
суспільної та релігійної моралі. Зазначено, що врахування тисячорічного досвіду взаємодії зі старіючими членами
суспільства сприятиме вибору адекватних культурних стратегій щодо вирішення сучасних соціально-геронтологічних
проблем. Бібліогр.: 37 назв.
Ключові слова: старість; старіння; релігійна геронтологія; соціальна опіка.
UDС 364.01
Anhelova, А. O. Religious character of care for the elderly in archatic and traditional culture / А. O. Anhelova //
Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - № 2 (10). - P. 7-15.
Abstract. The forms of support for the elderly depend on specific historical conditions. They are rooted in primitive
religious beliefs (animism, the cult of ancestors, etc.). The system of care develops in the period of the emergence of archaic
states, where the communal and tribal forms of support for the elderly were for the first time laid down in law. In most
traditional cultures, children were required to take care of aging parents; disregard for the elderly was regarded as a
punishable crime that broke the norms of social and religious morality. Refs: 37 titles.
Keywords: age; aging; religious gerontology; guardianship.
УДК 343.8
Горбач, В. М. Теоретико-методологічні засади ре соціалізації осіб, які перебувають у місцях позбавлення
волі / В. М. Горбач // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  2017.  № 2 (10).  С. 16-21.
Анотація. Проаналізовано та систематизовано сучасні підходи щодо визначення понять «ресоціалізація»,
«ресоціалізація неповнолітніх». Обґрунтовано основні етапи та види ресоціалізації засуджених. Конкретизуються
проблеми ресоціалізації неповнолітніх, які перебувають в місцях позбавлення волі в Україні. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: ресоціалізація; ресоціалізація неповнолітніх; допенітенціарна та постпенітенціарна ре
соціалізація.
UDC 343.8
Horbach, V. M. Theoretical and methodological background of resocialization of people who are in places of
confinement / V. M. Horbach // Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 16-21.
Abstract. Resocialization is a complex socio-legal category that encompasses a number of phenomena, legal, social,
psychological nature. It represents the different sides of your social ties, both in prison and after his release from prison
when the person is social adaptation, solves the housing problem, find the job and needs medical and psychological care,
financial and government support. Refs: 10 titles.
Keywords: resocialization; resocialization of minors; pre-panel and post-penal resocialization.
УДК 364-78:172:37.091.39
Децюк, Т. М. Формування професійних етичних принципів та цінностей майбутніх соціальних працівників
у позааудиторній роботі / Т. М. Децюк, Ю. А. Хижняк, А. В. Боровик // Проблеми соціальної роботи: філософія,
психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 22-28.
Анотація. Проаналізовано різні підходи до понять «етичні принципи соціальної роботи», «цінності соціального
працівника», «професійні якості соціального працівника» та «позааудиторна робота зі студентами». Запропоновано
класифікацію професійно важливих особистісних якостей та моральних цінностей соціальних працівників.
Обґрунтовано можливість використання потенціалу позааудиторної роботи з метою формування професійно
важливих етичних принципів та цінностей у майбутніх соціальних працівників. Проаналізовано досвід використання
таких форм позааудиторної роботи зі студентами, як волонтерські об’єднання, агенція соціальних проектів, школа
тренінгів в Чернігівському національному технологічному університеті, які сприяють формуванню професійних
етичних принципів та цінностей у майбутніх соціальних працівників. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: етичні принципи; етичні цінностісоціальної роботи; професійні якості; позааудиторна робота зі
студентами.
UDC 364-78:172:37.091.39
Detsiuk, Т. M. Future social workers’professional ethical principles and values forming in extracurricular
activities / Т. M. Detsiuk, Y. A. Khizhnyak, A. V. Borovik // Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. Vol. 2 (10). – P. 22-28.
Abstract. The specifics of a social worker’s functions require an organic combination of personality and professional
qualities, broad education, and therefore the training of such a specialist should be based on the rules of morality. Having
analysed the experience of non-auditing work with students of the Chernihiv National University of Technology, we offer the
following forms of extracurricular work that can be used while working with future social workers in order to form in them
professionally important ethical principles, values and qualities: volunteer organizations; agency for Social Projects; training
school. Refs: 10 titles.
Keywords: ethical principles; ethical values of social work; professional qualities; extracurricularstudents activities.
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УДК 2:159.922:316.613
Ємець, Н. А. Релігійна соціалізація особистості у сучасному cоціокультурному просторі / Н. А. Ємець, К. О.
Спас // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 29-33.
Анотація. У статті розглядаються проблеми релігійної соціалізації, її роль у духовно-культурному становленні
особистості у сучасному культурному просторі. Автор детально аналізує моделі релігійної соціалізації особистості у
вітчизняній та західній науці, досліджує основні механізми (агенти) соціалізації, а також шляхи їх прямого та
опосередкованого впливу на особистість та формування її релігійних уявлень. Велика увага приділена аналізу
впливу релігійних організацій на процес релігійної соціалізації особистості. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: релігійність; релігійна соціалізація; агенти соціалізації; моделі релігійної соціалізації; релігійні
організації.
UDC 2:159.922:316.613
Yemets, N. A. Religious socialization of personality inmodern sociocultural space / N. A. Yemets, K. О. Spas //
Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2(10). – P. 29-33.
Abstract. The religious socialization is a process by which society passes the system of its religious orientation,
knowledge, and instructions from generation to generation. The process of religious socialization orientates the person to the
familiarization and assimilation of universally accepted religious principles, principles and norms acquired by humanity, and
those principles which are canonical in the system of functioning of one or another type of religion. The process of religious
socialization is determined by the family, peers and the religion organizations. Refs: 7 titles.
Keywords: religiosity; religious socialization; agents of socialization; models of religious socialization; religious
organizations.
УДК 37.035:373
Капустін, С. В. Практична парадигма громадянського виховання особистості / С. В. Капустін // Проблеми
соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017.- № 2 (10). - С. 34-42.
Анотація. Автор підкреслює, що дієвість світогляду забезпечується практичною участю особистості у значимих
доступних їй державних і суспільних справах; практичні заняття з громадянського виховання, проведення публічних
заходів і створення в навчальному закладі активної діяльнісної атмосфери зарекомендували себе в розвинених
країнах в якості ефективних інструментів прищеплення дітям і молоді ідеалів демократизму, поваги до прав людини і
цивілізованої, толерантної комунікації. Бібліогр.: 17 назв.
Ключові слова: людина; культура; освіта; виховання; світогляд; компетенції.
UDC 37.035:373
Kapustin, S. V. Practical paradigm of personality's civil education / S. V. Kapustin // Social work issues: Philosophy,
Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 34-42.
Abstract. The author emphasizes that the practical participation of the individual in the significant civil and public affairs
provides an effective world outlook; practical classes on civil education, public events and the creation of an active
atmosphere in an educational institution have proven themselves in developed countries as effective tools for inculcating
children and young people the ideals of democracy, respect for human rights and civilized, tolerant communication. Refs: 17
titles.
Keywords. human; culture, education; upbringing, worldview; competencies.
УДК 316.47:364:314.745.23
Задорожна, С. М. Відношення населення приймаючих громад до внутрішньо переміщених осіб /
С. М. Задорожна, І. Г. Карпова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2017. – № 2 (10). –
С. 43-55.
Анотація. Досліджено особливості відношення місцевого населення до переселенців з АР Крим та Донбасу на
основі даних соціологічного опитування жителів місцевої громади; проведено порівняння із загальноукраїнськими
реаліями; визначено переваги від перебування переселенців для приймаючих громад; запропоновано шляхи
прискореної інтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевої громади, доведена доцільність використання
отриманих результатів місцевою владою, громадським сектором для розробки та реалізації відповідних програмних
заходів, формування місцевих бюджетів в умовах поглиблення децентралізації влади. Бібліогр.: 10 назв. Іл.: 6.
Ключові слова: переселенці; внутрішньо переміщені особи; приймаючі громади; інтеграція; соціологічне
опитування; програмні заходи.
UDC 316.47:364:314.745.23
Zadorozhna, S. N. Attitude of host communities residents towards internally displaced persons /
S. N. Zadorozhna, I. G. Karpova // Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 43-55.
Abstract. The analysis of sociological survey results held among citizens of the city of Chernihiv showed the following:
their good awareness of displaced persons living in their city; main information sources that shape their attitude to internally
displaced persons and other. Refs: 10 titles. Figs.:6.
Keywords: migrants; internally displaced persons; host communities; integration; sociological research; programmatic
events policy documents.
УДК 1:316.3:004.738.5
Кириченко, М. О. Інформаційна свідомість особистості як соціальний феномен і складова компонента
ідеології інформаційного суспільства сучасної України / М. О. Кириченко // Проблеми соціальної роботи:
філософія, психологія, соціологія. – 2017. – № 2 (10). – С. 56-62.
Анотація. Актуальність теми дослідження в тому, що розкрито складову компоненту ідеології інформаційного
суспільства сучасної України, представленої інформаційною свідомістю. Предмет дослідження – феномен
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інформаційної свідомості як соціальний феномен і компонента ідеології інформаційного суспільства. Мета роботи –
концептуалізація інформаційної свідомості, що представляє суперечливий і динамічний процес, що розвивається у
нас на очах. Досліджено інформаційну свідомість у вигляді образів, почуттів, чуттєво-емоційних настроїв, егодиспозицій, ідеалів, цілей і парадигм людини та її вираження у мультиматрицях інформаційного соціуму, що впливає
на людину. З’ясовано, що свідомість синкретизує феномени, факти, явища інформаційного соціуму, поведінські
паттерни та менталітет індивіда. Методи – синергетичний та соціоаксіологічний підходи та методи, що дозволили
розкрити такий складний феномен, як інформаційна ідеологія та складові її цінності. Наукова новизна дослідження в
тому, що інформаційна свідомість як складова компонента ідеології інформаційного суспільства в соціальній
філософії ще не проаналізована. Результат дослідження – створено концептуальну парадигму інформаційної
свідомості, її структуру та механізми відображення інформаційного соціуму, виражених художніми, естетичними,
філософськими, політичними, метафізичними, онтологічними, правовими, релігійними поглядами. Висновок –
представлено цілісне уявлення інформаційної свідомості як компоненти ідеології інформаційного суспільства, що
буде сприяти успішній трансформації відносин в сучасному українському суспільстві, подоланню деформацій
свідомості молоді та формуванню цілісності особистості, зацікавленої в різноманітних модернізаційних процесах, в
яких вона буде виступати суб’єктом цих перетворень. Бібліогр.: 12 назв.
Ключові слова: інформаційна свідомість; ідеологія інформаційного суспільства; інформаційна особистість;
цілісність особистості; цінність, усвідомлене буття; індивідуальна інформаційна свідомість; суспільна інформаційна
свідомість.
UDC 1:316.3:004.738.5
Kyrychenko, M. A. Informational self-consciousness as social phenomenon and constituent component of the
information society ideology of modern Ukraine / M. A. Kyrychenko // Social work issues: Philosophy, Psychology,
Sociology. – 2017. – Vol. 2 (10). – P. 56-62.
Abstract: It is founded that consciousness synchronizes phenomena, facts, information society phenomena and affects
the formation of consciousness. The article substantiates the necessity of informational consciousness formation as the
component of the information society ideology that promotes the transformation of relations in modern society and the
integrity of the individual formation. Refs: 12 titles.
Keywords: information consciousness; ideology of the information society; informational personality; integrity of the
individual; value; conscious existence; individual informational consciousness; public informational consciousness.
УДК 316.75
Павленко, В. П. Елементи імперської ментальності: досвід дослідження на прикладі сучасної Росії /
В. П. Павленко, Н. Д. Світайло // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). С. 63-71.
Анотація. На основі комплексного аналізу способів владарювання, підкорення та контролю, за допомогою якого
метрополія підкорює собі інші народи, у статті окреслено базові елементи імперської ментальності як ресурсу.
Виділені елементи співвіднесені з наявним досвідом їх формування та застосування у сучасній Росії, яка активно
намагається накопичити у себе цей ресурс та трансформувати його у політичні, соціальні та статусні вигоди.
Робиться висновок про слабкість ідеологічних імперій та про нові можливості інформаційних впливів, що значно
ускладнює завдання подолання імперської ментальності. Бібліогр.: 19 назв.
Ключові слова: імперія; імперська ментальність; ідеологія.
UDC 316.75
Pavlenko, V. P. Elements of imperial mentality: experience of the study on the example of modern Russia /
V. P. Pavlenko, T. S. Ostryanko // Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. – 2017. – Vol. 2 (10). – P.63-71.
Abstract. Modern empires have lost much of their external attributes, but one should not underestimate their ability to
mimic. Moreover, their strength is predominantly held not by real political or military power, but by the belief of its provinces
and colonies in this power, by the fear of it and by the penetration of the social space by an insidious imperial mentality.
Refs: 19 titles.
Keywords: empire; imperial mentality; ideology.
УДК 378:37.036:371.132
Силадій, І. М. Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів / І. М. Силадій // Проблеми
соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 72-78.
Анотація. Сучасний педагог має бути не тільки носієм знань і новітніх педагогічний технологій, але й виразником
загальнолюдських цінностей та національних, культурних, історичних традиції власного народу. Спираючись на
духовні надбання людства, він також має постійно розвивати в собі творчі здібності як своєрідний стрижень власної
професійної діяльності. Тому навчальний процес у вищому навчальному закладі повинен максимально сприяти
формуванню й розвитку творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів. Для розвитку творчих здібностей
майбутніх педагогів варто застосовувати різні методи і технології ‒ від традиційних до новітніх інтерактивних,
комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних. Адже під час проведення занять із застосуванням таких методів і
технологій студенти стають співавторами їх реалізації і залучаються до активної творчості та співтворчості разом з
викладачем. Крім того, формування творчих здібностей майбутніх педагогів неможливе без розвитку в них навичок
науково-дослідницької роботи, опанування методологією здійснення індивідуального творчого пошуку. Адже саме
дослідницький компонент зближує науковий пошук і навчально-виховний процес, стимулюючи творчий підхід у
практичній діяльності. Бібліогр.: 11 назв.
Ключові слова: людина; культура; освіта; педагогічна творчість; творчі здібності педагога; творчий пошук.
UDC 378:37.036:371.132
Syladii, І. M. Formation of creative characteristics of future pedagoges / І. M. Syladii // Social work issues:
Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 72-78.
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Abstract. The educational process in a higher educational institution should maximally facilitate the formation and
development of creative abilities of future pedagogical staff. It is necessary to use different methods and technologies for the
development of creative abilities of future educators - from traditional to the latest interactive, computer and informationcommunication ones. After all, during classes with the use of such methods and technologies, students become the coauthors of their implementation and are involved in active creativity and co-creation with the teacher. Refs: 11 titles.
Keywords: human, culture, education, pedagogical creativity, teacher's creative abilities, creative search.
УДК 316. 442
Сірий, Є. В. Структурована картина соціальної напруженості в Україні у відображенні фокус-групового
інтерв’ю (за матеріалами конкретних досліджень) / Є. В. Сірий // Проблеми соціальної роботи: філософія,
психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 79-87.
Анотація. В аспекті дослідження соціальної напруженості постає завдання вияву нових її чинників, механізмів, і
вирішення гносеологічних проблем в контексті побудови методики її дослідження. З метою вияву та аналізу
проблемних, не досліджуваних сторін та «вузлів» соціальної напруженості у ракурсі наукової проблеми було
використано якісні методи опитування, які спрямовані на вивчення суб'єктивних факторів, причин, мотивів та потреб,
ключових вузлів її проявлення в екстраполяції їх уточнення, нюансування та інсценування. Матеріали статті
відображають результати проведеної серії фокус-групових інтерв'ю за суспільно-політичною тематикою (соціальна
напруженість в Україні) ГО «Агенція суспільно-політичних досліджень…» в рамках держбюджетної науково-дослідної
теми «Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної напруженості в регіонах України», НДР №16БФ017-01,
ф-ту соціології КНУ ім. Тараса Шевченка.
Ключові слова: фокус-групове інтерв’ю; гносеологічний ресурс; діагностика; соціальна напруженість; протестний
потенціал.
UDC 316. 442
Siriy, E. V. Structured picture of social tension in Ukraine in displaying focus-group interview (on materials of
specific research) / E. V. Siriy // Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 79-87.
Abstract. The materials of the article reflect the results of a series of focus- group interviews on socio-political topics
(social tension in Ukraine) PO "Agency for Socio-Political Studies ..." within the framework of the state budget research
theme "Methodology for monitoring the state and differences of social tension in the regions of Ukraine", Research Work
No.16BF017-01, department of sociology of National Taras Shevchenko University.
Keywords: focus-group interview; gnoseological resource; diagnostics; social tension; protest potential.
УДК 331.522.4:364.14
Тищенко, К. М. Концепція розвитку людського потенціалу в контексті формування добробуту населення /
К. М. Тищенко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  2017.  № 2 (10).  С. 88-94.
Анотація. В статті розглянуто вплив рівня добробуту населення на процеси трансформації людського
потенціалу. Визначено сутність понять «потенціал», «людський потенціал», особливості його формування та
розвитку. Розглянуто основні фактори збільшення добробуту населення України. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: потенціал; людський потенціал; модернізація людського потенціалу; рівень життя; добробут
населення; потреби.
UDC 331.522.4:364.14
Tischenko, K. M. The concept of human development in the context of the formation of welfare / K. M. Tischenko
// Social work issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 88-94.
Abstract. The concept of human development is important for the development of regional social systems. Human
potential should be viewed as a set of natural data (skills) of the person, education, upbringing and life experience, as well as
the ability to receive and use information and knowledge. Refs: 10 titles.
Keywords: potential; human potential; upgrading of human potential; living standards; welfare; needs.
УДК 004.8+117+130.2
Хамитов, Н. В. Проблема телесности субъекта искусственного интеллекта в контексте теории эволюции
естественного и искусственного интеллекта / Н. В. Хамитов, С. В. Киселица, О. Л. Деркач // Проблеми соціальної
роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 95-102.
Анотація. Тема искусственного интеллекта представляется одной из наиболее важных в современной
философии, науке и технике. Объектом нашего исследования является субъект искусственного интеллекта в форме
его материальной оболочки. Основная проблема – трансформация субъекта искусственного интеллекта и его
телесность при переходе от одного уровня интеллекта к другому – от безусловно-рефлекторного к условнорефлекторному. Проанализирована модель телесности субъекта интеллекта в процессе эволюции, которая
является реакцией материальной оболочки искусственного интеллекта на среду обитания. Предполагается, что
эволюция субъекта искусственного интеллекта должна соответствовать принципу открытости системы,
обеспечивающей взаимодействие внешнего и внутреннего пространства и являющегося, по сути, интеллектом.
Обоснована возможность введения понятия «телесность субъекта искусственного интеллекта», отражающего
необходимость генезиса физического носителя искусственного интеллекта в виде адаптации к внешним
раздражителям и управления внутренними раздражителями. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: естественный интеллект; искусственный интеллект; субъект искусственного интеллекта;
телесность; эволюция.
UDC 004.8+117+130.2
Khamitov, N. V. Subject embodiment problem of the artificial intelligence in the context of the evolutionary
theory of natural and artificial intelligence / N. V. Khamitov, S. V. Kyselytsia, O. L. Derkach // Social work issues:
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Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 95-102.
Abstract. The evolution is considered as the reaction of the embodiment of АІ to the external disturbances. It is
assumed that the evolution of the subject of АІ should be considered as the open systems evolution principle. The ability to
introduce the concept of the material continua of the subject of АІ is considered. Refs: 10 titles.
Keywords: natural intelligence; artificial intelligence; subject of artificial intelligence; material continua of artificial
intelligence; evolution.
УДК 140.8:[141.7:124.1]
Шевченко, М. М. Філософсько-методологічні засади державно-управлінської діяльності щодо
забезпечення суспільно-політичної стабільності / М. М. Шевченко // Проблеми соціальної роботи: філософія,
психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 103-111.
Анотація. У статті здійснено соціально-філософський аналіз феномену суспільно-політичної стабільності, а
також розглянуто моделі дестабілізації суспільно-політичної системи. Досліджено філософсько-методологічні засади
державно-управлінської діяльності у сфері забезпечення суспільно-політичної стабільності та обґрунтована
пропозиції щодо виокремлення трьох рівнів цієї діяльності в рамках телеологічного підходу: перший – світоглядний;
другий – процесний; третій – організаційний. Також запропоновано форми системної протидії загрозам суспільнополітичній стабільності на стратегічному та тактичному рівнях державного управління. Бібліогр.: 20 назв.
Ключові слова: тоталлогія, суспільно-політична стабільність; державно-управлінська діяльність у сфері
забезпечення суспільно-політичної стабільності; парадигми державного управління; моделі дестабілізації суспільнополітичної системи; форми системної протидії загрозам суспільно-політичній стабільності.
UDC 140.8:[141.7:124.1]
Shevchenko, М. М. The philosophical-methodological basis of providing social-political stability in the
conditions of external inspection of social conflicts / М. М. Shevchenko // Social work issues: Philosophy, Psychology,
Sociology. - 2017. - Vol. 2 (10). – P. 103-111.
Abstract. The article deals with the social-philosophical analysis of the phenomenon of social-political stability,
examines the models of destabilization of the socio-political system, proposes the forms of a systemic counteraction to the
threats of social-political stability at the strategic and tactical levels of state governance. Refs: 20 titles.
Keywords: totalology; social-political stability, state-management activity in the field of providing social-political stability;
paradigms of state administration; models of destabilization of the social-political system; forms of systemic counteraction to
threats to social-political stability.
УДК 331.56:364.652«7124»
Шульга, О.В. Безробіття молоді та шляхи його подолання / О. В.Шульга // Проблеми соціальної роботи:
філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С 112-116.
Анотація. В статті розглядаються проблеми молодіжного безробіття, зокрема визначені особливості безробіття
серед молоді та причини його виникнення. Доводиться, що молодь являє собою особливу категорію, яка потребує
державних гарантій щодо працевлаштування. Автором детально аналізуються наслідки безробіття серед молоді.
Визначаються механізми регулювання проблеми безробіття серед молоді. Велика увага приділена відповідності
якості освіти молоді та вимог роботодавців до своїх працівників. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: безробіття; молодь України; підтримка підприємницької діяльності; підвищення
конкурентоздатності молоді.
UDС 331.56:364.652«7124»
Shulha, O. V. Unemployment of young people and ways to overcome it / O. V. Shulha // Social work issues:
Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - № 2 (10). - P. 112-116.
Abstract. The main reasons of employment among youth are lack of quality jobs with decent conditions and wages,
especially for young people; decline in production and slowdown of economic restructuring; insufficient level of interaction
between educational institutions and employers. Refs: 10 titles.
Keywords: unemployment; youth of Ukraine; support entrepreneurship; increase the competitiveness of youth.
УДК 305:392.31(=161.2)
Юда, Л. А. Методологічні аспекти дослідження гендерних відносин в українській родині / Л. А. Юда //
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). – С. 117-123.
Анотація. У статті розглядаються гендерні відносини в українській родині,
актуалізується науковий
інструментарій, який дозволяє схарактеризувати самобутність української сім’ї як соціального інституту.
Аналізуються етнопедагогічні традиції виховання в українській родині, застосовується гендерний підхід для
визначення ролі української сім’ї в процесі соціалізації і самоідентифікації жінок і чоловіків. Бібліогр.: 11 назв.
Ключові слова: гендер; гендерні ролі; гендерний підхід; сім`я; функції сім`ї; етнопедагогіка; виховні традиції.
UDС 305:392.31(=161.2)
Yuda, L. A. Methodological aspects of the study of gender relations in Ukrainian family / L. A. Yuda // Social work
issues: Philosophy, Psychology, Sociology. - 2017. - № 2 (10). - P. 117-123.
Abstract. The gender relations in the Ukrainian family are considered. The main result of gender studies is the creation
of a gender theory - a system of scientific views on the status of men and women in society, on their social-role
characteristics and features. Gender discourse marked a new level of theoretical understanding of social processes.
Studying the institution of the family and the gender roles distribution in it can determine the functions of women and men in
the family. Refs: 11 titles.
Keywords: gender; gender roles; gender approach; family; family functions; ethno-pedagogy; educational traditions.
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