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2) проблему удержания персонала (используя технологии брендинга, 
работа ведётся не только на внешнего потребителя, а образ компании 
промоутируется в сознании уже работающего персонала).  

 
Рубаха М. 

НТУ «ХПИ» 

ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

Молодые семьи – неустойчивые ячейки общества. Они постоянно 
проходят процесс адаптации в современном обществе, всё время испыты-
вают дисбаланс между своими идеалами и существующими в обществе 
ценностями. Молодые семьи адаптируются к профессии, работе, учёбе и 
их условиям, к коллективу, приспосабливаются к особенностям и услови-
ям жизни по месту жительства, к новому образу жизни, а время, которое 
раньше было предназначено для себя, теперь нужно отводить детям, ме-
нять свой досуг. Молодым семьям приходиться изменять свои роли, по-
другому «строить» свои семейные отношения.  

Проблема формирования семьи молодыми людьми в условиях гло-
бализации подчёркивают немецкие социологи семьи П. Блоссфелд и 
Х. Хофмейстер. По их мнению, молодые люди испытывают состояние 
«неопределённости» и неуверенности в будущем, а потому не торопятся 
создавать семью. Небывалое увеличение возраста вступления в брак и 
уменьшение числа детей в семьях связано с возрастающей неспособно-
стью молодёжи принимать на себя долгосрочные обязательства (такие, 
как брак и дети). Эта неспособность обусловлена неуверенностью в своих 
экономических возможностях в условиях глобализации, особенно в стра-
нах, где акцентируется роль мужа в качестве добытчика. 

В условиях глобальной экономики вынуждены работать оба супруга, 
потому что всегда есть риск потери работы для одного «добытчика». Жё-
ны настолько загружены работой, что это уже не проблема ролевого кон-
фликта и «перегруженности», как это было 25 лет назад. Это проблема 
полной несовместимости профессиональной карьеры и семьи для значи-
тельной части женщин. В современном обществе женщины стали прини-
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мать намного большее участие в финансовом положении семьи, а муж-
чины стали уделять больше времени на воспитание детей. Это непосред-
ственно сказывается на гендерной социализации ребенка. В традицион-
ном обществе были чётко закреплены нормы поведения в семье мужа, 
жены и детей. Сейчас же, если можно так выразиться «смешались» ген-
дерные роли в семье. Семейный статус женщины по-прежнему определя-
ется статусом домашней хозяйки и воспитательницы детей. Новизна со-
стоит сегодня в том, что женщины вторгаются в сферу деловой активно-
сти быстрее и охотнее, чем мужчины в область домашнего хозяйства.  

На фоне «общей социальной трансформации» женщины стали чаще 
подвергать сомнению традиционное распределение ролей в семье и до-
биваться нового гендерного уклада, основанного на равных возможно-
стях в труде и общественной жизни. Мужчины в современном обществе 
уже не так сильно начинают гнаться за званием «кормилец» и пусть не-
охотно, но начинают выполнять домашнюю работу. Всё это сказывается 
на ребёнке, на его интерпретацию гендерных различий. Возникает новый 
уровень воспитания – андрогинный. Естественно, каждое явление имеет 
свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести тот факт, что ребёнку, 
выросшему в андрогинной семье, будет проще приспособиться к услови-
ям современного общества, так как индивид будет проявлять и фемин-
ные, и маскулинные идеалы. Тем самым его адаптация будет проходить в 
более мягкой форме. А минусом является то, что со временем стираются 
представления о том, какой должна быть женщина, а каким должен быть 
мужчина. Естественно, это не произойдет сразу, выявить этот феномен 
можно будет только в прошествии некоторого времени. 
 

Сапрошин С., Касьян А. 
НТУ «ХПИ» 

ВРЕД И ПОЛЬЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА 

Сегодня широко распространены компьютерные игры. Уже долгое 
время не утихают споры на тему, наносят ли они человеку вред. Сущест-
вует немало противников компьютерных игр, но в то же время есть мно-
жество людей, которые не представляют жизни без игры. Как известно, 
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долгое времяпровождение за компьютером может достаточно негативно 
влиять на здоровье человека.  

Мы провели опрос ста респондентов в социальной сети «В контакте» 
на тему вреда и пользы компьютерных игр и получили такие результаты: 
6 % респондентов считают, что игры несут вред для людей, 53% уверены, 
что игры безвредны, а 31 % опрашиваемых затруднились ответить на 
этот вопрос. 

Одни игры развивают память, быстроту реакции, а другие вызывают 
агрессию, жестокость, требуют минимум общения со сверстниками. Од-
нако есть такие игры, которые способствуют расслаблению, так как поз-
воляют человеку отвлечься от повседневных забот и приятно провести 
время. Психологи выявили, что пагубно действуют на психику «бродил-
ки» и «леталки». Это преимущественно динамические игры, от них очень 
тяжело оторваться ввиду их безостановочного сюжета. Меньше воздейст-
вуют на психику «гонки» и «спортивные», они нейтральны: вреда не 
приносят, но и пользы от них тоже никакой, только напрасная трата вре-
мени. Ещё один класс игр – стратегии. Этот вид признан большинством 
не только не вредным, но даже полезным за счет развития мышления иг-
рока. 

Можно долго рассуждать на тему пользы и вреда компьютерных игр. 
Однако самое смешное кроется в том, что сами они не обладают ни приз-
наком вредности, ни признаком полезности точно так же, как и любой 
другой предмет. 

 
Федько Ю. 
НТУ «ХПІ» 

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛІЗМУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

Алкоголізм – важка хронічна хвороба, яка здебільшого важко ліку-
ється. Вона розвивається за рахунок регулярного й тривалого вживання 
алкоголю та характеризується особливим станом організму: нестримним 
потягом до алкоголю й деградацією особистості. Проблема алкоголізму 
серед підлітків є дуже актуальною, адже Україна, за результатами опиту-
вання Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), посідає перше 
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місце в списку серед інших країн за рівнем уживання алкоголю серед не-
повнолітніх. Підлітковий алкоголізм дуже небезпечний, тому що призво-
дить до значних фізичних руйнацій несформованого організму, до розви-
тку тяжких психічних захворювань; збільшує кількості девіантних учин-
ків, скоєних підлітками та більш тяжких протиправних дій; підлітковий 
алкоголізм важче вилікувати, ніж алкоголізм дорослих; він призводить до 
погіршення подальшої соціальної адаптації та соціальної деградації мо-
лодої людини. 

Раніше пияцтво серед підлітків не було таким поширеним, як нині. 
Чому ж такий великий попит на алкогольні напої серед українських дів-
чат і хлопців? Причини збільшення вживання алкоголю підлітками, на 
нашу думку, такі: 1) поширення реклами алкогольних напоїв на телеба-
ченні, у газетах і журналах, на плакатах та білбордах, бо саме вона має 
значний вплив на свідомість підлітків, стимулює вживання алкоголю; 
2) послаблення контролю за продажем алкоголю підліткам, слабка відпо-
відальність продавців; 3) байдужість навколишніх до пияцтва підлітків, 
послаблення неформального контролю з боку суспільства, батьків, вчите-
лів; 4) збільшення продажу пива й слабоалкогольних напоїв, уживання 
яких стає модним атрибутом сучасного життя (є думка, що вживання цих 
напоїв безпечно та не викликає залежність, що призводить до збільшення 
саме слабоалкогольного й пивного алкоголізму серед підлітків; 
5) зменшення доступних способів проведення вільного часу (білети в кі-
но, у спортивні та розважальні центри занадто дорогі, тому малозабезпе-
ченим підліткам (а таких більше) краще купити алкоголь і покращити со-
бі настрій за меншу ціну. 

Основні мотиви споживання алкоголю серед підлітків: бажання зда-
ватися дорослішим; переконаність у тому, що це «модно» й підвищить 
повагу інших до себе; бажання потрапити до певного кола однолітків, де 
споживання спиртних напоїв є звичайним явищем; із метою розслабити-
ся, позбутися відчуття сором’язливості, полегшити спілкування; підняти 
настрій; для «анестезії» від образи, горя або фізичного болю; для задово-
лення цікавості, бажання отримати нові відчуття та спробувати нові сма-
ки. Основна маса потреб, що формують ці мотиви, може бути задоволена 
іншими засобами, крім уживання алкоголю. Так, наприклад, можна вести 
активний спосіб життя, займатися туризмом, брати участь у різних кон-
курсах і вступати в різні спортивні та творчі гуртки, цікавитися якимсь 
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видом занять (живописом, музикою, колекціонуванням тощо). 
Це забезпечить і веселе проведення часу, і підняття настрою, і знайомст-
во з новими людьми. Але все це потребує власних зусиль, вияву активно-
сті, до якої значна частина підлітків не звикла. 

Для зменшення підліткового алкоголізму потрібне втручання держа-
ви. Боротьба проти пияцтва передбачає: 1) заборону реклами алкогольних 
напоїв; 2) посилення контролю за незаконним продажем пива та слабоал-
когольних напоїв підліткам, посилення покарання за продаж алкоголю 
неповнолітнім; 3) пропаганду здорового способу життя, відкриття спор-
тивних гуртків, обладнання майданчиків для ігор, відкриття таборів від-
починку; 4) відкриття безкоштовних гуртків, секцій, доступних розважа-
льних закладів для проведення вільного часу підлітків; 5) посилення кон-
тролю батьків, вчителів, медиків за вживанням підлітками алкоголю. 

 
Хайло І. 

НТУ «ХПІ» 

СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО В УКРАЇНІ 

Слово «сирота» завжди викликає почуття співчуття. На жаль, в 

Україні велика кількість дітей залишаються самі при живих батьках. Со-

ціальні сироти – діти, які залишилися без піклування батьків (унаслідок 

того, що батьків позбавили батьківських прав, визнали недієздатними, 

такими, що пропали безвісти тощо). Нині в Україні до цієї категорії на-

лежать 95 % дітей-сиріт. Негативно позначилася на стані дитинства в 

Україні та призвела до збільшення кількості соціальних сиріт і зростання 

таких установ, як школи-інтернати та дитячі будинки, саме криза сімей-

них стосунків. Вона виявляється в аморальній поведінці батьків, великій 

кількості конфліктних і неповних сімей, обмеженості сімейного спілку-

вання, зниженні відповідальності батьків за виховання дітей та зосере-

дженні уваги на задоволенні власних потреб. Безпосередніми причинами 

соціального сирітства є: 


