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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –  3 

 

годин –  90 

 

змістових модулів – 2 

 

ІНДЗ* – не 

передбачається 

інд. завдання) 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

231 Соціальна робота 

(код і назва) 

 

 

Рівень вищої освіти: 

Другий (магістерський) 

 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

2-й - 

Семестр 

3-й - 

Лекції 

12 год. год. 

Практичні, семінарські 

14 год. год. 

Лабораторні 

0 год. год. 

Самостійна робота 

64 год. год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: 

іспит 

 
 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни "Транскультурні аспекти 

соціальної роботи" є сприяти розвитку професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників, формування високого рівня готовності 

до здійснення соціальної роботи з з такими групами населення як, етнічні 

меншини, іммігранти, біженці.  

Транскультурні аспекти соціальної роботи є базовою і ключовою 

дисципліною у підготовці спеціалістів з соціальної роботи. Особливістю 

курсу є його інтеграційний і аналітичний характер. Освоєння цього курсу 

студентами спирається на цілий комплекс інших дисциплін, що входять до 

системи підготовки спеціаліста з соціальної роботи. 

 

Завдання вивчення дисципліни:  

- Ознайомлення студентів із основними методами соціальної роботи з 

категоріями клієнтів інших культур; 

- - формування у студентів цілісного уявлення про особливості 

національних типів культур та форми їх взаємодії; 

- формування у здобувачів вищої освіти знань про особливості 

реалізації соціальної роботи з групами клієнтів іншої культурі;  

- формування у здобувачів вищої освіти вміння визначати та 

враховувати особливості клієнтів різних національних груп, прогнозувати 

результати роботи з урахуванням найважливіших факторів 

соціокультурного середовища; 

- формування у студентів вмінь використовувати широкий спектр 

прийомів і засобів вирішення соціокультурних проблем представників 

інших культур; 

- підвищення теоретичного розуміння соціальної роботи як науки, 

навчальної дисципліни й особливої сфери діяльності, а також вивчення 

зарубіжних прийомів та методів роботи з індивідами та групами клієнтів 

інших культур.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

СК 05. Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших професійних  

груп  різного  рівня  (експертами з інших галузей / видів  економічної  

діяльності), налагоджувати ефективну взаємодію  державних,  громадських  

і  комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства та 

соціальної відповідальності. 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 

СК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії у галузі 

соціальної роботи, підвищенні її статусу в українському суспільстві. 

СК 18. Здатність до використання професійно-профільованих знань у 

забезпеченні посередництва між різними суспільними та державними 

структурами та клієнтами. 



 

 

СК 19. Здатність до аналітичного осмислення вітчизняних та 

зарубіжних досягнень науки і практики у сфері професійної діяльності 

соціального працівника, з метою збагачення та використання передового 

професійного досвіду. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3.Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань 

науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною 

мовою, як усно, так і письмово  

ПРН 18.Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи  

ПРН 22. Використовувати професійно-профільовані знання у 

забезпеченні посередництва між різними суспільними та державними 

структурами та клієнтами. 

ПРН 23. Аналізувати та осмислювати вітчизняні та зарубіжні 

досягнення науки і практики у сфері професійної діяльності соціального 

працівника, з метою збагачення та використання передового професійного 

досвіду. 

 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо:  

- сутності соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни 

та професійної діяльності в умовах полікультурного середовища; 

- особливостей методів індивідуальної, групової соціальної роботи та 

роботі в групі іноземних клієнтів; 

 - державних та недержавних організацій, що надають соціальні 

послуги різним категоріям клієнтів  

На основі цих знань у студентів будуть сформовані уміння:  

- застосовувати базові теорії соціальної роботи у практичній діяльності 

з мігрантами, біженцями та вимушеними переселенцями;  

- планувати та працювати з різними соціальними агенціями;  

- диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, 

суб’єктів та напрямів соціальної роботи;  

- добирати адекватні методи соціальної роботи відповідно до різних 

груп клієнтів. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні основи соціальної 

роботи з категоріями клієнтів інших культур 

 

Тема 1. Теоретичні засади соціальної роботи з клієнтами іншої 

культурі.  

Соціальна робота як умова вдосконалення відносин держави та різни 

х груп населення. Історичні аспекти становлення роботи із спеціальними 

групами клієнтів. Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими 



 

 

групами клієнтів у різних країнах світу. Характеристики міграційної 

мобільності людей і типології міграцій. Соціокультурна. Психологічна 

адаптація та реабілітація мігрантів.   

 

Тема 2  Соціальна робота з мігрантами та біженцями в Україні. 

Трудова і професійна адаптація мігрантів, біженців, вимушених 

переселенців. Рішення проблем матеріальної компенсації понесених 

мігрантами шкоди: Формування та подальший розвиток гармонійної 

системи взаємовідносин мігрантів з місцевим (корінним) населенням. 

Формування і розвиток системи правового захисту мігрантів, припинення і 

недопущення всіх форм їх дискримінації.  

 

Тема 3. Проблеми соціокультурної адаптації у поліетнічному 

середовищі. 

Соціокультурна та психологічна адаптація в моно- та поліетнічному 

середовищах. Дослідження процесу адаптації за часом (короткотермінова 

або тривала), умовами адаптивного середовища, психологічними 

особливостями її перебігу. Фактори культурної адаптації: індивідуальні 

характеристики, життєвий досвід (культурна дистанція, особливості власної 

культури, особливості країни перебування). Акультурація як результат 

безпосереднього контакту з іншими культурами. Стрес аккультурації. 

Гіпотеза «культурного шоку» К.Обегр.. Традиційні теорії 

«культурногошоку»: теорія горя і втрати, теорія, заснована на зв'язку 

здоров'я з локусом контролю, теорія селективної міграції, теорія цінності 

очікувань. Сучасні теорії «культурного шоку»: теорії негативних життєвих 

подій, ціннісних відмінностей і соціальної підтримки. Поняття про 

культурнойдистанцію. Концепція акультурації в антропології і культурній 

психології (Р. Редфільд, р. Лінтон і М. Херсковіц). Стратегії акультурації Д. 

Беррі: асиміляція, сепарація, маргіналія та інтеграція. Підготовка до 

міжкультурної взаємодії. Культурний асимілятор, або техніка підвищення 

міжкультурної сенситивності. 

 

Тема 4. Групповые различия по этнокультурному фактору  

Етнічна та національна ідентичність особистості та етнічних спільнот. 

Типології культур. Поняття норми соціально-психологічного благополуччя 

в різних культурах. Основні системні та динамічні характеристики культур. 

Психологічна характеристика етнічних груп (національна свідомість і 

самосвідомість, національний характер, психічний склад етносу, 

ментальність, етнічна ідентичність). Культурно-антропологічна опозиція: 

“свої” - “чужинці”. Фактори розвитку національного характеру. Зміст 

національного характеру.  

 

Тема 5. Транскультурна компетентність у роботі соціальних 

служб.  



 

 

Транскультурна комунікація та її роль у діяльності соціального 

працівника Значення транскультурної компетентності. Потреба в 

транскультурній компетентності. Формування транскультурних 

компетенцій. Здійснення діяльності соціального працівника з урахуванням 

транскультурної компетентності. Роль установ у формуванні ключових 

компетенцій. Опис ключових транскультурних компетенцій фахівця 

соцальних служб. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Социально-психологические аспекты 

межкультурної взаємодії  

 

Тема 6. Поведінкові й комунікаційні стратегії міжкультурних 

відносин. 

Сутність та структура міжкультурних відносин. Психологічні 

детермінанти міжкультурних відносин. Соціально-інституціональні, 

міжгрупові та особистісні рівні стратегій міжкультурних взаємодії. 

Міжкультурна комунікація, фактори та поведінкові моделі.  

Тема 7. Міжкультурни  конфлікти. 

Етнонаціональні протиріччя та конфлікти, їх типологія, учасники та 

суб’єкти. Сутність конфліктів, їх об’єктивні і суб’єктивні умови 

виникнення. Когнітивні процеси і механізми етнічної напруги. 

Види міжкультурних конфліктів і стадії їх розвитку. Етносоціальний 

конфлікт: структурні, функціональні, соціальні, демографічні, політичні, 

економічні, аксіологічні, релігійні, психологічні чинники. Соціально-

психологічні й сучасні інформаційні технології та їх вплив на динаміку 

розвитку конфлікту. Модель “керованого” конфлікту. Державний тероризм. 

Новітні релігійні та світські інтерпретації природи етноконфліктів. Стратегії 

поведінки в конфлікті, шляхи і методи його подолання. Метод подолання 

негативних емоцій. Метод переговорів. Метод відновлення комунікації між 

конфліктуючими сторонами. 

Тема 8. Культурні та етнічні  стереотипі, структура та зміст. 

Основні соціальні функції стереотипів. Структура стереотипів. 

Основні властивості етнічних стереотипів. Роль етнічних стереотипів у 

міжгруповому сприйманні. Методи дослідження етнічних стереотипів. 

Поняття про автостереотипи та гетеростереотипи. Явище "ефекту призми". 

Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки: соціалізація, 

наслідування, ідентифікація. Етноцентризм: його ознаки та умови 

виникнення. Етноцентризм і націоналізм. Роль масової інформації у 

формуванні етностереотипів. Роль практичного психолога у розв'язанні 

проблеми зниження етноцентризму та стереотипізації оцінок. 

Тема 9. Процес аккультурації у міжкультурної взаємоді.  

 Аккультурація як освоєння чужої культури (поняття, сутність, 

основні форми акультурації). Культурний шок в освоєнні чужої культури. 

Модель освоєння чужої культури М. Беннета. 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма 

2-й  Рік підготовки 

усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціальної 

роботи з категоріями клієнтів інших культур 

Тема 1. Теоретичні засади 

соціальної роботи з 

клієнтами іншої культурі.  

2 1 1   7 

Тема 2  Соціальна робота з 

мігрантами та біженцями в 

Україні. 

3 2 1   7 

Тема 3. Проблеми 

соціокультурної адаптації 

у поліетнічному 

середовищі. 

3 1 2   7 

Тема 4. Групповые 

различия по 

этнокультурному фактору  

3 1 2   7 

Тема 5. Транскультурна 

компетентність у роботі 

соціальних служб.  

3 1 2   8 

Змістовий модуль 2. Социально-психологические аспекты 

межкультурної взаємодії  

Тема 6. Поведінкові й 

комунікаційні стратегії 

міжкультурних відносин. 

3 1 2   7 

Тема 7. Міжкультурни  

конфлікти. 

3 2 1   7 

Тема 8. Культурні та 

етнічні  стереотипі, 

структура та зміст. 

3 2 1   7 

Тема 9. Процес 

аккультурації у 

міжкультурної взаємодії 

3 1 2   7 

Разом  26 12 14   64 

ІНДЗ*       

Усього годин 26 12 14   64 

 

5. Теми семінарських занять 



 

 

Не передбачено навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Теоретичні засади соціальної роботи з 

клієнтами іншої культурі.  

1 

2 Тема 2  Соціальна робота з мігрантами та 

біженцями в Україні. 

1 

3 Тема 3. Проблеми соціокультурної адаптації у 

поліетнічному середовищі. 

2 

4 Тема 4. Групповые различия по этнокультурному 

фактору  

2 

5 Тема 5. Транскультурна компетентність у роботі 

соціальних служб.  

2 

6 Тема 6. Поведінкові й комунікаційні стратегії 

міжкультурних відносин. 

2 

7 Тема 7. Міжкультурни  конфлікти. 1 

8 Тема 8. Культурні та етнічні  стереотипі, структура 

та зміст. 

1 

 Тема 9. Процес аккультурації у міжкультурної 

взаємодії 

2 

 УСЬОГО  14 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 

Види самостійної роботи: 

1. Вивчення літератури і конспекту лекцій (на одну лекцію) 

2.  Підготовка до групових занять 

3.   Самостійна робота з літературою 

4. До кожної вивченої теми скласти логічні схеми, що розкривають 

зв’язки між основними поняттями. 

5. До кожної вивченої теми опрацювати рекомендовану літературу, 

переглянути відеоматеріали та підготуватися до дискусії. 

6. Підготувати презентацію 1-ї доповіді. 

7. Підготувати реферат або дослідний проект на обрану тему. 

8. Підготувати підсумкове портфоліо дисципліни. 

Портфоліо складається з трьох основних розділів: 

 • Інформаційні матеріали (реферат, словник-тезаурус, конспекти 

статей, презентації доповідей, тематичні повідомлення на вузькі проблеми, 

заповнені аналітичні таблиці, бібліографії наукових публікацій).  

• Творчі роботи (есе на задану тему, творчі проекти).  



 

 

• Рефлексивні роботи (матеріали рефлексії з вивчення навчальної 

дисципліни). 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 

1. В чому полягала головна ідея школи «культура та особистість»? Де і 

коли вона працювала? 

2. Психологія народів. 

3. В чому специфіка розвитку соціальної роботи с іммігрантами в 

Україні? 

4. Яки існують практики та методи роботи з іммігрантами в Україні 

зараз? 

5. Які Вам відомі основні підходи до розуміння поняття «етнос»? 

6. Що таке ідентичність? Як воно співвідноситься з поняттям «етнічної 

ідентичності»? 

7. Які параметри етнічної ідентичності Вам відомі; як їх можна 

досліджувати? 

8. Що таке «трансформації етнічної ідентичності»?  

9. Теоретичні уявлення про етнічні стереотипи. 

10.Що таке «маргінальна особистість» і які її дослідження Вам відомі? 

11.Що таке акультурація? Які моделі акультурації Вам відомі? 

12.Що таке метод аналізу етнічних стереотипів? 

13.Які способи виявлення стратегій акультурації Ви знаєте? 

14.На яких принципах побудована шкала соціальної дистанції Богардуса? 

15.Що таке «парадокс Ла П’єра»? 

16.Що таке «культурний асимілятор» і як він побудований? 

17.В чому полягала гіпотеза Сепіра-Уорфа? Яка її доля? 

18. Стратегії поведінки в міжкультурних контактах. 

19. Адаптація в поліетнічному середовищі 

20. Соціокультурна та психологічна адаптація 

21. Особливості формування української культури в діаспорі. 

22. Етноцентризм як соціально-психологічне явище. 

23. Міжкультурна напруженість як соціально-психологічний феномен. 

24. Ксенофобія і мігрантофобія: причини і форми прояву. 

25. Міжкультурна толерантність. Чинники формування толерантності. 

 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 

10. Методи навчання 

 

Кожен з навчальних блоків містить систему лекційно-семінарських 

занять при застосуванні відповідного контролю отриманих знань.   

1. Лекційні заняття (опорний конспект лекцій).  

2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії;  

ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання).  



 

 

При навчанні та вивченні дисципліни застосовуються словесні (розповідь-

пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні 

(проведення розрахунків) методи. Окрім цього, застосовуються методи 

активного навчання: розгорнута бесіда, доповідь, дискусія, «мозковий штурм», 

захист проектів, парна робота, вирішення проблемних завдань, конференція 

тощо. 

 

11. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з певних тем 

навчальної програми, а також виконання конкретних індивідуальних 

завдань. Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 

поточного контролю:  

- опитування, діалоговий режим роботи;  

- участь у дискусіях на семінарських заняттях; 

- контрольно-реферативні письмові роботи;  

- перевірка конспектування першоджерел та літератури;  

- розв’язання тестових та контрольних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання після закінчення вивчення дисципліни за робочим навчальним 

планом.  

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Соціальна робота як умова вдосконалення відносин держави та різни 

х груп населення.  

2. Історичні аспекти становлення роботи із спеціальними групами 

клієнтів.  

3. Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими групами клієнтів у 

різних країнах світу.  

4. Характеристики міграційної мобільності людей і типології міграцій. 

Соціокультурна.  

5. Психологічна адаптація та реабілітація мігрантів.   

6. Трудова і професійна адаптація мігрантів, біженців, вимушених 

переселенців. 

7. Рішення проблем матеріальної компенсації понесених мігрантами 

шкоди: 

8. Формування та подальший розвиток гармонійної системи 

взаємовідносин мігрантів з місцевим (корінним) населенням.  

9. Формування і розвиток системи правового захисту мігрантів, 

припинення і недопущення всіх форм їх дискримінації.  



 

 

10. Соціокультурна та психологічна адаптація в моно- та поліетнічному 

середовищах.  

11. Фактори культурної адаптації: індивідуальні характеристики, 

життєвий досвід.  

12. Акультурація як результат безпосереднього контакту з іншими 

культурами.  

13. Стрес аккультурації. Гіпотеза «культурного шоку».  

14. К.Обегр: аспекти культурного шоку.  

15. Традиційні теорії «культурногошоку»: теорія горя і втрати.  

16. Стратегії акультурації Д. Беррі: асиміляція, сепарація, маргіналія та 

інтеграція.  

17. Культурний асимілятор, або техніка підвищення міжкультурної 

сенситивності. 

18. Групповые различия по этнокультурному фактору  

19. Етнічна та національна ідентичність особистості та етнічних спільнот.  

20. Системні і динамічні характеристики культур.  

21. Транскультурна комунікація та її роль у діяльності соціального 

працівника.  

22. Формування транскультурних компетенцій.  

23. Здійснення діяльності соціального працівника з урахуванням 

транскультурної компетентності.  

24. Роль установ у формуванні ключових компетенцій.  

25. Поведінкові й комунікаційні стратегії міжкультурних відносин. 

26. Сутність та структура міжкультурних відносин.  

27. Психологічні детермінанти міжкультурних відносин.  

28. Соціально-інституціональні, міжгрупові та особистісні рівні стратегій 

міжкультурних взаємодії.  

29. Міжкультурна комунікація, фактори та поведінкові моделі.  

30. Міжкультурни  конфлікти. 

31. Сутність конфліктів, їх об’єктивні і суб’єктивні умови виникнення. 

Когнітивні процеси і механізми етнічної напруги. 

32. Види міжкультурних конфліктів і стадії їх розвитку.  

33. Новітні релігійні та світські інтерпретації природи етноконфліктів.  

34. Стратегії поведінки в конфлікті, шляхи і методи його подолання.  

35. Метод відновлення комунікації між конфліктуючими сторонами. 

36. Культурні та етнічні  стереотипі, структура та зміст. 

37. Основні соціальні функції стереотипів, структура стереотипів.  

38. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки: 

соціалізація, наслідування, ідентифікація.  

39. Етноцентризм: його ознаки та умови виникнення. Етноцентризм і 

націоналізм.  

40. Характеристика сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

41. Особливості соціальної роботи з дітьми мігрантів та біженців. 

42. принципи надання соціальних послуг мігрантам та біженцям.  



 

 

43. Соціальне обслуговування клієнтів інших культур у територіальних 

центрах надання соціальних послуг. 

44. Сутність поняття «соціальні служби». Види соціальних служб. 

45. Зміст надання соціальної допомоги та соціальних послуг мігрантам. 

46. Поняття етнічної свідомості та етнічної самосвідомості. 

47. Теоретичні уявлення про етнічні стереотипи.  

48. Етнічна особистість і національний характер. 

49. Поняття та моделі аккультурації. 

50. Стратегії аккультурації та способи їх виявлення. 

51. Шкала соціальної дистанції Богардуса. 

52. Природний експеримент як засіб дослідження міжнаціональних 

відносин. 

53. Адаптація в поліетнічному середовищі.  

54. Міжкультурна толерантність та чинники формування. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Критерії оцінювання реферату:  

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 

визначення методів дослідження. 1,5 бала 

2. Складання плану. 0,5 бала  

3. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 

послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд 

тенденцій подальшого розвитку даного питання. 3 бали  

4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 3 бали 

5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 

елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 

висновки, наявність графічних зображень, список використаних джерел). 2 

бала  

Разом 10 балів 

Виступ з аналізуванням першоджерел не більше –  5 б. 

Виступ, презентація не більше – 5 б. 

Доповнення не більше –  2 б. 

Поставлені запитання  – 1 б. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D задовільно  



 

 

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни.  

2. Конспект лекцій з дисципліни.  

3. Ілюстративний матеріал: слайди, таблиці, презентації з тем 

лекцій. 

4. Плани семінарських занять. 

5. Завдання для підсумкового контролю знань.  

 

15. Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Азаpова Т.В. Інфоpмаційне забезпечення пpоцесу pішення соціальних 

пpоблем на місцевому pівні - Кіpовогpад: "Імекс-ЛТД", 2003. - 116 с.  

2. Актуальні пpоблеми теоpії і пpактики соціальної pоботи на межі 

тисячоліть Кн.1 - К., 2001 - 341 с.   

3. Андрієць В. Готуємо фахівців для соціальної роботи // Соц. робота в 

Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.175 - 178.   

4. Андрійчук О. Допомогти молоді - потурбуватись про майбутнє // Соц. 

захист - 2004. - № 4. - С.45 - 46.  

5. Балтянський М. "Чиї ми? А нічиї. Просто - самі свої // Робітнича 

газета. - 2004. – 30 черв. - С.2.  

6. Баранцова Т. Соціокультурна реабілітація молоді та дітей інвалідів: 

(Соц.робота з молоддю та дітьми із функціональними обмеженнями) // 

Соц.політика і соц. робота.  2004.  № 1.  С.65 - 72.  

7. Васильєв В. Модель ефективної діяльності та робота з кадрами у 

системі соціального захисту Дніпропетровської області // Соц. робота 

в Україні: теорія і практика.  2003. № 3.  С.82 - 95.  

8. Гнатюк Т. О. Добровільна зворотна міграція: досвід країн ЄС та 

перспективи України. // Наукові праці Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. Сер: Політологія. 2011. Т. 175, 

Вип.163. С. 22-25. 
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