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РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 162.6
Бабюк, В. Л. Критерії оцінки аргументації: неформальна логіка versus формальна діалектика / В. Л. Бабюк //
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2018. – № 2 (12). – С. 7-13.
Аннотация. У статті здійснено компаративний аналіз досліджуваних моделей оцінки аргументації. З’ясовано, що
розуміння суті аргументації є для них спільним. Виявлено, що критерії релевантності та прийнятності у різних
формулюваннях представлені в обидвох моделях оцінки. Тоді як критерій достатності недостатньо експлікований у
діалектичній моделі. Бібліогр.: 8 назв.
Ключевые слова: теорія аргументації; оцінка аргументації; неформальна логіка; формальна діалектика; RAS-модель.
UDС 162.6
Babyuk, V. L. Criteria of argument evaluation: informal logic versus formal dialectics / V. L. Babyuk // Problems
and prospects of economics and management. - 2018. – Vol. 2 (12). – P. 7-13.
Abstract. It is carried out a comparative analysis of argument evaluation models under consideration. It is revealed that
understanding of the argumentation is common to them. It has been found that the relevance and acceptability criteria are
presented in both evaluation models but in different formulations. At the same time, the sufficiency criterion is not explicated
enough in the dialectical model. Refs: 8 titles.
Keywords: argumentation theory; argument evaluation; informal logic; formal dialectics; RAS-model.
УДК 378.147(73)
Вербицька, А. В. Формування міжкультурних компетенцій в процесі поза аудиторної роботи: досвід США
/ А. В. Вербицька, Т. М. Децюк Н. С. Бушко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2018.
– № 2 (12) - С. 14-22.
Анотація. В процесі організації позааудиторної роботи студентів в ЗВО США перевага надається тим, які
стимулюють їхню пізнавальну активність, розвивають творче мислення, мотивують до волонтерскої діяльності, готують
до діяльності у мультикультурному середовищі та сприяють формуванню громадянської позиції. Бібліогр.: 13 назв.
Ключові слова: міжкультурні компетентності; професійна підготовка; позааудиторна робота.

UDC 378.147(73)
Verbytska А. V. Formation of intercultural competences in the process of extra-curricular work: USА experience /
А. V. Verbytska, Т. М. Detsiuk, N. S. Bushko // Problems and prospects of economics and management. - 2018. – Vol. 2 (12).
– P. 14-22.
Abstract. In the process of organizing extra-curricular work with students in the US, preference is given to those who
stimulate their cognitive activity, develop creative thinking, motivate volunteering, prepare for activities in a multicultural
environment, and contribute to the formation of a civic position. Refs: 13 titles.
Keywords: intercultural competences; professional training; extra-curricular work.
УДК 371.2:316.614: [159.923.2]
Ємець, Н. А. Освітнє середовище як чинник гендерної соціалізації особистості / Н. А. Ємець, О. Є. Мельник,
Н. В. Шакун // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2018 – № 2 (12). - С. 23-29.
Аннотация. Розглядається роль освітнього середовища в процесі соціального конструювання статі як елемента
культури і соціальної стратифікації та налагодженні міжособистісної взаємодії, що контролюється суспільством і
через яку відтворюється уявлення про чоловіче і жіноче як категорії соціального порядку. Бібліогр.: 12 назв.
Ключевые слова: освіта; освітнє середовище; гендерний підхід; гендерна соціалізація.
UDC 371.2:316.614: [159.923.2]
Yemets, N. A. Educational environment as a factor of gender socialization of personality / N. A. Yemets,
O. Y. Melnyk, N. V. Shakun // Problems and prospects of economics and management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 23-29.
Abstract. The role of the educational environment in the process of social construction of the gender as an element of
culture and social stratification and the establishment of interpersonal interaction, controlled by society and reproducing the
idea of male and female as a category of social order. Refs: 12 titles.
Keywords: education; educational environment; gender approach; gender socialization.
УДК 316.476
Захаренко, К. В. Відкритість інформаційного простору та контроль за доступністю інформації /
К. В. Захаренко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2018. – № 2 (12). – С. 30-35.
Анотація. Найбільшим досягненням інформаційного суспільства є те, що завдяки створенню нового
інформаційно-технологічного середовища, інформація миттєво долає відстані, які для неї практично зникають. Слід
звернути увагу на суперечності, які розгортаються в суспільстві на тлі цих процесів. Це потребує клопіткої праці та
пошуку законодавчих відповідних механізмів, а також унеможливлення тиску з боку фінансових кланів та владних
структур на засоби масової інформації. Це питання вирішиться, завдяки формуванню демократичних засад
суспільної свідомості та принципам судового розгляду всіх конфліктних питань. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: людина; культура; інформація; безпека.
UDC 316.476
Zakharenko, K. V. Information space transparency and control over information accessibility / K. V. Zakharenko //
Problems and prospects of economics and management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 30-35.
Abstract. The greatest achievement of the information society the creation of a new information and technological
environment, where information instantly overcomes the distances that virtually disappear for it. It is necessary to draw
attention to the contradictions that unfold against these processes in society. This requires an intensive work and a search
for appropriate legislative mechanisms, as well as the pressure reduction from the side of financial clans and government
structures on the media. This issue will be solved due to the formation of democratic foundations of public consciousness

96

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

№ 2 (12), 2018

and the principles of judicial consideration of all conflict issues. Refs: 14 titles.
Keywords: person; culture; information; safety.
УДК 101:37
Захаріна, М. І. Філософсько-педагогічне осмислення В. Зеньковським якості освіти: паралелі із
сучасністю / М. І. Захаріна, А. Д. Мекшун // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2018.
- № 2 (12). - С. 36-43.
Анотація. Стаття присвячена аналізу педагогічних та філософських поглядів В. В. Зеньковського, який був
представником мислителів релігійного відродження, зусиллями яких була створена філософія початку і першої
половини XX століття. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: Зеньковський, духовність; свобода; національне виховання; національна школа; якість освіти.
UDC 101:37
Zakharina, M. I. Philosophical and pedagogical comprehension of education quality by V. Zenkovsky : parallels
with the present / M. I. Zakharina, A. D. Mekhun // Problems and prospects of economics and management.
- 2018. - Vol. 2 (12). – P. 36-43.
Abstract. The quality of education V. V. Zenkovsky considered widely, placing on the agenda and the issue of meeting
the educational needs of the individual, and its preparation for social interaction, and the need to meet the demands of the
state and society. Refs: 10 titles.
Keywords: Zenkovsky; spirituality; freedom; national education; national school; quality of education.
УДК 130.123:316.3
Ігнатко, В. С. Духовне оновлення українського суспільства в контексті європейських традицій /
В. С. Ігнатко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2018. - № 2 (12). - С. 44-50.
Анотація. Розглянути процес оновлення українського суспільства в основі, котрого лежать європейські цінності.
Бібліогр.: 18 назв.
Ключові слова: людина; культура; мораль; право; відродження; цінності.
UDC 130.123:316.3
Ihnatko, V. S. Spiritual renovation of Ukrainian society in the context of European traditions / V. S. Ihnatko //
Problems and prospects of economics and management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 44-50.
Abstract. To consider the process of updating Ukrainian society with the heart at European values. Refs: 18 titles.
Keywords: man; culture; moral; law; revival; values.
УДК УДК 159.922
Коленіченко, Т. І. Теоретико−методологічні засади дослідження проблеми ресоціалізації комбатантів в
Україні /Т. І. Коленіченко, Н. С. Левицька, С. О. Грицай // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія,
соціологія. – 2018. –№ 2 (12). – С. 51-57.
Анотація. Сутність ресоціалізації комбатантів розкрито як багатоаспектний процес повторного засвоєння комбатантом
соціальних норм поведінки, цінностей, ролей, замість тих, що були характерними для нього до участі у воєнних діях, та
результатом якого є нормальне та ефективне існування комбатанта у мирному соціумі. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: комбатант; ресоціалізація; ресоціалізація комбатантів.
UDC УДК 159.922
Kolenichenko, T. І. Theoretical and methodological foundations of the problem of combatants re-socialization in
Ukraine study / T. І. Kolenichenko, N. S. Levytska // Problems and prospects of economics and management.
- 2018. - Vol. 2 (12). – P. 51-57.
Abstract. The essence of the re-socialization of combatants as a multi-dimensional process of the re-assimilation by the
combatant of social norms of behavior, values, roles, instead of those that were usual for them before participation in combat
operations. Results of this process are normal and effective existence of a combatant in a peaceful society. Refs: 14 titles.
Keywords: combatant; re-socialization; re-socialization of combatants.
УДК 364.4(477)-055.26
Кравченко, О. О. До питання надання соціальних послуг одиноким матерям в Україні / О. О. Кравченко //
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  2018.  № 2 (12).  С. 58-64.
Анотація. Розглядаються особливості соціальної роботи з жінками-матерями у контексті нормативно-правової
бази у відносно цієї категорії населення. Пропонуються додаткові заходи для підтримки одиноких батьків. створення
умов для долучення недержавного сектору до надання соціальних послуг одиноким матерям, розширення спектру
послуг, що зорієнтовані на профілактику соціального сирітства, формування усвідомленого батьківства, проведення
широкої інформаційної політики у цій сфері, вивчення зарубіжного досвіду з метою впровадження кращих практик
соціальної допомоги на місцевому рівні. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: одинокі матері; соціальна робота; соціальні послуги; соціальне забезпечення.
UDC 364.4(477)-055.26
Kravchenko, O. O. On the issue of social services provision for lonely mothers in Ukraine / O. O. Kravchenko //
Problems and prospects of economics and management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 58-64.
Abstract. The peculiarities of social work with mothers in the context of the normative-legal framework concerning this
category of population are considered. Additional activities are proposed to support single parents, creation of conditions for
the inclusion of the non-governmental sector for the provision of social services to single mothers, the expansion of the range
of services aimed at preventing social orphanhood, the formation of conscious paternity, the implementation of a broad
information policy in this area, the study of foreign experience in order to introduce the best practices of social assistance at
the local level. Refs: 8 titles.
Keywords: single mother; social work; social services; social security.
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УДК 159.9
Остапенко, Л. А. Особливості ціннісно-смислового компоненту професійної ідентичності випускників
бакалаврату соціономічного профілю / Л. А. Остапенко, К. О. Кальницька, Т. В. Мазур // Problems and prospects of
economics and management. - 2018. - №. 2 (12). – С. 65-73.
Анотація. Результати дослідження ціннісно-смислового компоненту професійної ідентичності студентів, які
спеціалізуються на наданні правової і соціально-психологічної допомоги людям, свідчать, що лише у половини
майбутніх юристів і соціальних працівників професійна ідентичність формується успішно і пов'язана з розширенням
уявлень про ціннісні складові майбутньої професійної діяльності. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: професійна ідентичність; професійна мотивація; ціннісно-смислові характеристики професійної
ідентичності.
UDC 159.9
Ostapenko, L. A. Specifics of value-related component of professional identity of the graduates with
human-related professions / L. A. Ostapenko, K. A. Kalnytska, T. V. Mazur // Problems and prospects of economics and
management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 65-73.
Abstract. The results of the research of value-related components in professional identity of students have shown that only
half of the future lawyers and social workers have a professional identity formed successfully. Their professional identity is linked
to the expansion of students' perceptions of the value components of their future professional activity. Refs: 14 titles.
Keywords: professional identity; professional motivation; value-related characteristics of professional identity.
УДК 378:364-68
Острянко, Т. С. Педагогічна майстерність викладача соціальної роботи – запорука успішного
професійного становлення майбутніх соціальних працівників / Т. С. Острянко, Л. Ф. Лєскова // Проблеми
соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  2018.  № 2 (12).  С. 74-80.
Анотація. Педагогічна майстерність викладача соціальної роботи вищого навчального закладу є інтегрованою
якістю особистості, що забезпечує стабільну результативну діяльність викладача, його професійно-педагогічний
саморозвиток, самоактуалізацію на основі гуманізму, психолого-педагогічної, методичної та фахової компетентності,
особистісних характеристик та професійної мобільності. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: педагогічна майстерність; викладач соціальної роботи; підготовка майбутніх соціальних
працівників.
UDC 378:364-68
Ostrianko, T. S. Pedagogical skills of teachers of social work – the key to successful professional formation of
future social workers / T. S. Ostrianko, L. F. Leskova // Problems and prospects of economics and management. - 2018.
Vol. 2 (12). – P. 74-80.
Abstract. Pedagogical skills of teachers of social work educational institutions is integrated as a personality, which
ensures stable performance of the teacher, his professional-pedagogical self-development, self actualization on the basis of
humanism, psycho-pedagogical, methodological and professional competence, personal characteristics, appropriate image
and professional mobility. Refs: 10 titles.
Keywords: teaching skills; teacher social work; training of future social workers.
УДК 340134:37.011
Сімакова, Н. М. Ідеологічні засади законотворення в галузі освіти / Н. М. Сімакова // Проблеми соціальної
роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2018. - № 2 (12). – С. 81-87.
Анотація. Проводиться аналіз нормативно-правової бази в галузі освіти, яка розповсюджується для всіх
громадян держави незалежно від національності, статі, соціального походження, місця проживання, майнового
стану, віросповідання, стану здоров’я.. Бібліогр.: 16 назв.
Ключові слова: людина; освіта; культура; освітня політика; законодавство в сфері освіти.
UDC 340134:37.011
Simakova, N. M. Ideological foundations of law-making in the field of education / N. M. Simakova // Problems and
prospects of economics and management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 81-87.
Abstract. The analysis of the regulatory framework in the field of education is carried out, which applies to all citizens of the
state, regardless of nationality, sex, social origin, place of residence, property status, religion, health status. Refs: 16 titles.
Keywords: person; education; culture, educational policy; legislation in the field of education.
УДК 37.014.5(4)(477)"1991/2018"
Якимчук, О. І. Європейський вектор розвитку української освіти в період утвердження незалежності /
О. І. Якимчук // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  2018.  № 2 (12).  С. 88-95.
Анотація. Розглядається діяльність міжнародних та зарубіжних фондів, певні положення, які співвідносяться з
європейськими стандартами освіти, реформаторські задуми щодо освітньої сфери та можливості їх фінансування.
Бібліогр.: 16 назв.
Ключові слова: людина, освіта; культура; європейські стандарти освіти; реформа національної системи освіти;
суперечності розвитку освіти; міжнародні освітні фонди.
UDC 37.014.5(4)(477)"1991/2018"
Yakymchuk, O. І. European vector of Ukrainian education development during approval of independence /
O. І. Yakymchuk // Problems and prospects of economics and management. - 2018. - Vol. 2 (12). – P. 88-95.
Abstract. The article deals with the activities of international and foreign funds, certain provisions that are in line with
European standards of education, reform ideas for the educational sphere and the possibility of their financing. Refs: 16 titles.
Keywords: person; education; culture; European standards of education; reform of the national education system;
contradictions in the development of education; international educational funds.
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