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державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-економічному 
розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах ринкової 
економіки: мовний, соціальний та міжкультурний           
                                                                                                                                                                  

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

 
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф. 
   Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц. 

 
Члени редакційної колегії: 
 
Власенко І.Г. д.мед.н., проф., Бабчинська О.І., к.геогр.н., доц., Бахновська І.П., 
к.ю.н., доц., Демченко О.П., к.е.н., доц., Добровольська Н.В., к.пед.н., доц., 
Западинська І.Г., к.пед.н., доц., Красніцька Г.М., к.і.н., доц., Криворук В.М., 
асист., Кудирко О.М., к.е.н., доц., Кульганік О.М., к.е.н., доц., Лобачева І.Ф., 
к.пед.н., доц., Лозовський О.М., к.е.н., доц., Лук’янець А.В., ст. викладач, 
Мельничук О.П., к.е.н., доц., Ніколіна І.І., к.н.держ.упр., доц., Середницька Л.П., 
ст. викладач, Смагло О.В., к.е.н., доц., Соколюк К.Ю., к.е.н., ст. викладач, Тернова 
А.С., к.т.н., доц.  
 
      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 
 
 

ISBN 978-966-629-828-0 
 

 
 



3 

ЗМІСТ 
 

 
РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ 
ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ 

 
 

Бадьорна Аліна, Задорожна Тетяна 
Науковий керівник: Сальникова С.В., к.н.фіз.вих., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ………………………………. 

 

Березюк Вікторія, Калинчук Наталія  

Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ЗАСОБІВ БАСКЕТБОЛУ НА СТАН ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ………………………………………………… 

 

Вечірко Микола, Лісовий Владислав 
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ…………………………… 

 

Вітенко Галина 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПОЖИВАННЯ, ЯК КОМПОНЕНТ СУКУПНИХ ВИТРАТ…………………… 

 

Власовець Дар’я 
Науковий керівник: Красніцька Г.М., к.і.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІСЦЕ І РОЛЬ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА………………………………………………………………………... 
 

Волинець Віталій 
Науковий керівник: Бичков М.М., к.філос.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

У ПОШУКАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ 
ПОЛІТИЧНОГО МІФУ………………………………………………………………. 

 

Ворошилова Анна 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТАНЦЮВАЛЬНА АЕРОБІКА ЯК СУЧАСНА   ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА 

ТЕХНОЛОГІЯ…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
20 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 

33 



4 

Ворошилова Анна  
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ…………………………………………………………………………. 
 

Габрид Аліна 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕНДЕНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ………………………………………………………………………………… 
 

Гаврилюк Вероніка  
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………….. 
 

Гнусинська Ольга 

Науковий керівник: Стопчак М.В., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ У ВИЩОМУ  
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ…………………………………………………………. 
 

Голіс Наталія, Чепурко Анастасія 
Науковий керівник: Гуренко О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ………………………………………………………………………………….. 
 

Головня Катерина, Костенко Ірина  
Науковий керівник: Пилявець Є.М., викладач-методист 
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ  

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: 

ЕКОНОМІЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ……………………………………………. 
 

Голуб Алла 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ…………………………………………………………. 
 

Гончарук Анастасія 
Нaуковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМA ДУХОВНОСТІ  В СУЧAСНІЙ  УКРAЇНІ…………………………. 
 

Гордій Віталій  
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОЛОДЬ — ТРУДОВИЙ РЕСУРС КРАЇНИ……………………………………… 

 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 

55 



5 

Гринько Аліна, Бузніковата Юлія 
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТ……………………………………………... 
 

Гуцол Ольга 
Науковий керівник: Осіпова Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ………………………………. 

 

Давидюк Анастасія 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ……………………………………………………………………….. 
 

Демченко Анастасія  
Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВОЛЕЙБОЛ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ………... 
 

Дирда Олександра 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 
 

Дребот Юлія, Губанова Ірина 
Науковий керівник: Бабій Л.С., викладач  
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ І МОЛОДЬ……………… 
 

Дубінкін Євген, Васьков Богдан  
Науковий керівник: Пуздимір М.І., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ ЗАСОБІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ТА БОКСУ………………………… 
 

Єрємєєв Денис 
Науковий керівник: Осіпова Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………..… 
 

Завальнюк Юлія, Никончук Любов 
Науковий керівник: Пуздимір М.І., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ФАКТОР ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ…………….. 

 
 
 
 

57 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 

76 



6 

Кліщук Юлія 
Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 
ТА ЇХ ОСОБИСТІСТЬ……………………………………………………………….. 
 
Коваль Альона 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФУТБОЛ ЯК СУЧАСНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ…………..
 
Коваль Альона 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ……………………..
 
Козійчук Ольга 
Науковий керівник: Пуздимір М.І., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ АСПЕКТИ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ 
ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ………………………………………………………..
 
Козійчук Ольга 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА КОРДОН: ПРИЧИНИ 
ТА НАСЛІДКИ………………………………………………………………………….
 
Козуб Мар’яна, Вуєчок Вікторія  
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМА ЩАСТЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ…...
 
Колісник Діана 
Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФУТБОЛ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ……………………………. 
 
Коломієць Віра 
Науковий керівник: Гуренко О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГАНДБОЛОМ НА ЗДОРОВИЙ СПОСIБ ЖИТТЯ 
МОЛОДІ…………………………………………………………………………………
 
Корітчук Віта, Бадьорна Аліна 
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
СИСТЕМ………………………………………………………………………………...

 
 
 
 

79 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 

87 
 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 
 
 

99 



7 

Кривуш Анастасія 

Науковий керівник: Стопчак М.В., д.і.н., професор  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МІСЦЕ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ  
ДЕРЖАВИ………………………………………………………………………………. 
 

Крутінь Яна  
Науковий керівник: Бичков М.М., к.філос.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)………………... 
 

Любчак Ірина 
Науковий керівник: Осіпова Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ……………………………………………………………….. 
 

Любчак Ірина  
Науковий керівник: Стопчак М.В., д.і.н., професор  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В ДОБУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ……………………………………………… 

 

Любчак Оксана, Мельник Юлія  
Науковий керівник: Чехівська Ю.C., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КАЛЛАНЕТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ 

ФІЗИЧНОГО СТАНУ МОЛОДІ…………………………………………………….. 
 

Майорова Віолетта, Іванець Софія 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ…………………………………………………………. 
 

Мельник Дар’я 
Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИХ СПОРТИВНИХ ІГОР У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………………. 
 
Мельник Юлія, Любчак Оксана 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІСЦЕ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННІ………………………………………………………………... 

 
 
 
 

101 
 
 
 
 
 

103 
 
 
 
 
 

105 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 
 

112 
 
 
 
 
 
 

114 
 
 
 
 
 

117 



8 

Могильовська Альбіна 
Науковий керівник: Бичков М.М., к.філос.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗМІСТОВНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………….
 
Момонт Сніжана 
Науковий керівник: Сальникова С.В., к.н.фіз.вих., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПІД 
ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ БАДМІНТОНОМ…………………………………………….
 
Москалюк Олена, Грищенко Аліна 
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ…………………………………
 
Мошківська Інна  
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
РОЛЬ МОЛОДІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ…………………
 
Німак Аліна 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАУКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ……………………………………………….
 
Пасічник Ольга 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АЕРОБІКА ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ 
КАТЕГОРІЙ…………………………………………………………………………….
 
Печенюк Тетяна 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ БУДЕННОЇ, РЕЛІГІЙНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ 
ПІЗНАННЯ………………………………………………………………………….…. 
 
Подгорчук Юлія 
Науковий керівник: Гринчук А.A., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ФУТБОЛУ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ…………
 
Почапський  Владислав 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА………………………………………………………………………...

 
 
 
 

119 
 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 

123 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 

128 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 
 
 

133 
 
 
 
 

136 
 
 
 
 
 

138 



9 

Рибчинська Віта, Старусєва Дар’я 
Науковий керівник: Віниковецька Ж.С., викладач-методист 
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………….. 
 

Рой Інна 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ…………………… 

 

Семеріков Максим, Тарапата Ілона  
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ………………………………………………………………………. 
 

Смаль Марія 
Науковиий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОЛОДЬ В  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ….….. 
 

Смаль Марія, Лігоцька Наталія 
Науковиий керівник: Сальникова С.В., к.н.фіз.вих., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ……………………… 
 

Стецюра Вікторія, Яковенко Дар’я 
Науковий керівник: Пилявець Є.М., викладач-методист 
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: 

ЕКОНОМІЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ……………………………………………. 
 

Тернавська Тетяна, Слободянюк Діана 
Науковий керівник: Пуздимір М.І., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ФІЗИЧНОГО СТАНУ………….. 
 

Фаріончук Марина 
Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ВОЛЕЙБОЛУ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………………. 
 

Шахнюк Анжеліка 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ  У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ ТА УКРАЇНІ…….. 

 
 
 
 

140 
 
 
 
 

143 
 
 
 
 
 

145 
 
 
 
 

147 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 
 

152 
 
 
 
 
 

155 
 
 
 
 
 

158 
 
 
 
 

160 



10 

Шахнюк Анжеліка 
Науковий керівник: Бичков М.М., к.філос.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЦІННОСТІ ТА АНТИЦІННОСТІ…………………………………………………… 
 
Шеверножук Яна 
Науковий керівник: Осіпова Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ….. 
 
Шеверножук Яна 
Науковий керівник: Пуздимір М.І., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ СПОРТУ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ……………………….. 
 
Шевчук Тетяна 
Науковий керівник: Бичков М.М., к.філос.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ЧИННИКІВ ДУХОВНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ…………………………………………………………….. 
 
Шепітко Діана 
Науковий керівник: Гуренко О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПІЛАТЕС ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ………………………………………………………….. 
 
Шепітко Діана 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ………………………………... 
 
Шестопалова Юлія 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРЕТЧИНГ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ…... 
 
Яцюк Інна 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
CОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ…………………. 
 

 
 
 

163 
 
 
 
 

166 
 
 
 
 

169 
 
 
 
 
 

171 
 
 
 
 
 

174 
 
 
 
 

176 
 
 
 
 

178 
 
 
 
 

180 
 

 
ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ 

ТА МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ 
  

Беженар Юлія  
Науковий керівник: Штифурак В.Є., д.пед.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ 

СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ…………………………………………………………. 

 

 

 

 
184 



11 

Roman Benkaliuk 
Scientific supervisor: Bondar N.D., Ph.D., senior lecturer 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
THE NECCESSITY OF STUDYING BUSINESS ENGLISH BY FUTURE 
EXPERTS OF MANAGEMENT……………………………………………………….
 
Бодак Юлiя, Варважицька Наталія 
Науковий керівник: Ткачук І.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ НАВИЧОК МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА 
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ………………………………………………….
 
Бондар Богдана 
Науковий керiвник: Войнаровська Н.В., к.пед.н., доцент 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ……………………………………
 
Lina Vavshko, Karina Bondarenko 
Scientific supervisor: Bondar N.D., Ph.D., senior lecturer 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT..
 
Вечірко Микола 
Науковий керівник: Штифурак В.Є., к.пед.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВРАХУВАННЯ ПРОЯВІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………...
 
Halyna Vitenko, Yana Krutin’ 
Scientific supervisor: Chugu S.D., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
USING TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING: INNOVATIVE  
IDEAS AND EFFECTIVE PRACTICES……………………………………………...
 
Волинець Віталій  
Науковий керівник: Ткачук Т.І., к.філол. н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ТА ІНШИХ СКОРОЧЕНЬ……
 
Герасимов Юрій 
Науковий керівник: Войнаровська Н.В., к.пед.н., доцент  
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ 
ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ………………….
 
Olga Gnysinska 
Scientific supervisor: Matsera O.A., senior lecturer 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
IMPORTANCE AND METHODS OF LEARNING ENGLISH……………………..
 

 
 
 
 

187 
 
 
 
 
 

189 
 
 
 
 
 

192 
 
 
 
 

194 
 
 
 
 
 

196 
 
 
 
 
 

199 
 
 
 
 

202 
 
 
 
 
 

204 
 
 
 
 

207 
 



12 

Гончарук Анастасія  
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ……………… 
 

Джога Віктор, Матвієнко Діана 
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИРАЖЕННЯ МОЛОДІ  
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ АСПЕКТ…………………. 
 

Дмитришена Наталя, Марченко Ганна 
Науковий керівник: Западинська І.Г., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТУДЕНТІВ ЯК 

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ………………………………………... 
 

Дячук Микола, Жигарева Дар’я 
Науковий керівник: Ткачук І.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НЕСТАНДАРТНА ЛЕКСИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………………………….. 
 

Загребельна Тетяна 

Науковий керівник: Ткачук Т.І., к.філол.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ДІЄСЛОВА-ПРИСУДКА В ПАСИВНОМУ  
СТАНІ………………………………………………………………………………….... 
 

Olga Zadorozhna 
Scientific supervisor: Voinarovska N.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

WELLNESS TRAVELING: A GROWING TREND OF TOURISM TRAINING 
IN MODERN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS………………………... 
 

Зикова Марина 
Науковий керівник: Терещенко Л.Я., к.філол.н., доцент 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ………………………….. 
 

Іванчук Дар’я, Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА  
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ………….. 
 

Караман Ілона 
Науковий керівник: Терещенко Л.Я., к.філол.н., доцент 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ…………………………………….. 
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Каргучева Діана, Грушецька Дар’я 
Науковий керівник: Ткачук Т.І., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСБЛИВОСТІ  ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ…………………………………. 
 

Yulia Kachur 
Scientific supervisor: Tereshchenko L.Ya., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

POLITICAL CORRECTNESS ON CAMPUS: ISSUES OF JUSTICE AND 
MANIPULATION………………………………………………………………………. 
 

Mykhailo Kashpruk 
Scientific supervisor: Voinarovska N.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE FOR SUCCESSFUL     
INTERNATIONAL ENTREPRENEURIAL ACTIVITY……………………………. 
 

Кім Катерина 
Науковий керівник: Ткачук Т.І., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ……………………………………………………………….. 
 

Ковальська Віталіна, Кліщенко Ольга 
Науковий керівник: Калініченко А.І., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ……………………………………. 
 

Козуб Мар’яна,  Любчак Оксана 

Науковий керівник: Нечипоренко В.О., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ ЗБАГАЧЕННЯ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ…………………………………………………… 
 

Колісник Діана, Яремчук Анастасія 
Науковий керівник:Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИЗМУ……. 
 

Крамар Анна 
Науковий керівник: Войнаровська Н.В., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

ІНШОМОВНОЇ БІЛІГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ МЕНЕДЖЕРІВ…………………….. 
 

Красінський Олександр, Шкрябатовський Ростислав 
Науковий керівник: Западинська І.Г., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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Крижанівський Богдан, Цюпер Владислав 
Науковий керівник: Западинська І.Г., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК 
ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ……………………………………………………………………………….
 
Igor Ksonz 
Scientific supervisor: Voinarovska N.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
DEVOLOPING GLOBAL COMPETENCE BY MEANS OF FOREIGN 
LANGUAGES IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION………………..
 
Лебабін Володимир 
Науковий керівник: Ткачук І.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРАЦIВНИКА СФЕРИ ГОСТИННОСТI 
ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI……………………..
 
Литвинюк Ліна, Свічкар Юрій 
Науковий керівник : Западинська І.Г., к.пед.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МОТИВАЦІЯ – РУШІЙНА СИЛА ПРИ ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ…..
 
Марковська Анастасія, Козак Діана 
Науковий керівник: Нечипоренко В.О., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ 
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРОВИХ ЗНАЧЕНЬ………...
 
Мельник Ольга, Гринькова Ольга 
Науковий керівник: Калініченко А.І., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ІМЕН У ТВОРАХ  
ДЖ. Р.Р ТОЛКІНА……………………………………………………………………..
 
Mariia Melnychuk, Vladyslav Tkachenko 
Scientific supervisor: Gladio S.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
THE FEATURES OF TRANSLATION OF TECHNICAL TEXTS…………………
 
Могильовська Альбіна 
Науковий керівник:  Ткачук Т.І., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА……………………………………
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Olya Molodtsova 
Scientific supervisor: Gladio S.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

DIFFICULTIES IN TRANSLATING MOVIE TITLES FROM ENGLISH INTO 
UKRAINIAN……………………………………………………………………………. 
 

Мотуз Ауріка 
Науковий керівник: Драпак Д.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ……………………………………………. 
 

Німак Аліна 
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  
МОЛОДІ………………………………………………………………………………… 
 

Yuliya Parys`ka 
Scientific supervisor:Voinarovska N.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Еconomics of  KNUTE 

THE IMPORTANCE OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN THE 
MODERN WORLD…………………………………………………………………….. 
 

Пасічник Ольга 
Науковий керівник: Нечипоренко В.О., к.філол.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПІВБЕСІДА АНГЛІЙСЬКОЮ: ТОП-5 ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ ТА 

ПРИКЛАДИ ВІДПОВІДЕЙ НА НИХ……………………………………………….. 
 

Karina Petrichenko 
Scientific supervisor: Voinarovska N.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Еconomics of KNUTE 

INTERACTIVE FOREIGN LANGUAGES LEARNING WITHIN 
PROFESSIONAL TOURISM EDUCATION…………………………………………. 
 

Ira Pidopryhora, Olga Gnysinska, Diana Matwiyenko 
Scientific supervisor: Gladio S.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

BASIC TRANSLATION TRANSFORMATIONS……………………………………. 
 

Почапський Владислав 
Науковий керівник: Мацера О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОД КЕЙСІВ , ЯК ТЕХНІКА НАВЧАННЯ…………………………………… 

 

Почапський Владислав, Царук Анастасія 
Науковий керівник: Гладьо С.В., к.філол.н., доцент 
Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ……………………………….. 
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Пучканьова Вікторія 
Науковий керівник: Ткачук І.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ 
ЯКОСТЕЙ……………………………………………………………………………….
 
Пшенична Вікторія 
Науковий керівник: Мацера О.А., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ  
МОВИ……………………………………………………………………………………
 
Рикун Ірина 
Науковий керівник: Мацера О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ…………………………………………………………………………
 
Роговська Вікторія., Безверха Олена 
Науковий керівник: Нечипоренко В.О., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельного-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ………………………………………………………………..
 
Рой Інна 
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЕРЕКЛАД ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ…………………………….
 
Романчук Руслан, Савчук Віталій 
Нayковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н.,ст. викладач 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ……
 
Русавська Юлія, Чорната Вікторія 
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ……………………………………………………………………
 
Саєнко Ярослав 
Науковий керівник: Терещенко Л.Я., к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ДЛЯ 
МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ……………………………………………………….
 
Семеріков Максим , Хейлик Ірина 
Науковий керівник: Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
ІННОВАЦІЙНІ  ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ…………………………………………………………………………………….
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Сергієнко Тетяна 
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ………………………………………………… 
 
Сидоренко Іван, Юдін Вадим 
Науковий керівник: Западинська І.Г., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ……………………………………... 
 
Старчеус Наталя 
Науковий керівник: Красніцька Г.М., к.і.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ МОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ МОЛОДІ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ……… 
 

Стецюк Аліна 
Науковий керівник: Красніцька Г.М., к.і.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІ………………………………………………………………………………… 
 

Таранюк Ірина, Тригуба Ірина 
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОГО  
ПРОФІЛЮ……………………………………………………………………………… 
 

Тимошенко Костянтин 
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ……………………………………………………… 
 

Ткач Ольга  
Науковий керівник: Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ – ЗАПОРУКА 

МАЙБУТНЬОГО УСПІХУ…………………………………………………………... 
 

Хpинiвськa Вaсилинa 
Нaуковий кеpiвник: Бондap Н.Д., к.пед.н., ст. виклaдaч 
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ФОPМИ ТA ЗAСОБИ ПIДВИЩЕННЯ МОТИВAЦIЇ 
ВИВЧЕННЯ IНОЗЕМНИХ МОВ……………………………………………………. 
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Хуторна Ольга 
Науковий керiвник: Ткачук І.В., асистент 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА ЯК НЕОБХІДНІСТЬ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ………………………………………………. 
 

Anastasiia Tsvyakh, Anastasiia Yurchenko 
Scientific supervisor: Voinarovska N.V., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF HOSPITALITY 
MANAGERS IN THE PROCESS OF THEIR FOREIGN LANGUAGE 
EDUCATION……………………………………………………………………………. 
 

Чеботарь Катерина 
Науковий керівник: Драпак Д.В., асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ……………………………………….. 
 

Tetiana Chernysh, Anastasia Ryshkova 
Scientific supervisor: Zapadynska I.G., Ph.D., associate professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

FOREIGN PRACTICE. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF 
FOREIGN LANGUAGES……………………………………………………………… 
 

Черченко Вікторія 

Науковий керівник: Чугу С.Д., к.філол.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ……………. 

 

Шаповал Ангеліна, Фаріончук Марина 
Науковий керівник: Западинська І.Г., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВИХ ЧИННИКІВ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ……………………………………………………... 
 

Angelica Shakhnyuk, Tetiana Shevchuk 
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ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Заняття фізичною культурою і спортом здатні впливати на формування 

людини як особистості, на суспільне виробництво й розвиток суспільних 
відносин, на фізичне і духовне вдосконалення молодого покоління у 
теперішній час і в майбутньому. 

Метою фізичного виховання у закладах вищої освіти (ЗВО)є сприяння 
підготовці гармонійно розвинених і висококваліфікованих фахівців. У 
процесі навчання у ЗВО за курсом фізичного виховання передбачається 
вирішення таких основних завдань як: збереження і зміцнення здоров’я 
студентів, сприяння фізичному розвитку організму, виховання потреби в 
необхідності регулярно займатися спортом [2]. 

У сучасних умовах Україна має гостре соціальне замовлення на фізичне 
виховання студентської молоді як найдієвішої форми забезпечення її 
фізичної готовності до активної життєдіяльності. Виявлено недостатній 
рівень здоров’я та фізичної підготовленості студентів. Це пов’язано з тим, що 
система ЗВО у сучасний період недостатньо дієва. Вона потребує 
подальшого вдосконалення [3]. 

 Основними причинами недостатньо дієвої системи освіти з фізичного 
виховання визначено:  

- низький рівень фізичної підготовленості випускників шкіл; 
- зниження інтересу та мотивації у студентів до традиційної форми 

проведення занять; 
- відсутність розподільчого (диференційованого) підходу у процесі 

фізичного виховання; 
- недостатнє різноманіття форм організації фізичного виховання; 
- умови навчання у ЗВО, які супроводжуються зниженням рухової 

активності та збільшенням навчального навантаження; 
- шкідливі звички. 
Інтерес студентів до процесу навчання на заняттях з 

фізичноговихованнястимулюєтьсясамостійнимвиборомспортивнихнапрямків
. Це дає можливість удосконалюватися в обраному виді спорту, а участь у 
змаганнях сприяє зростанню зацікавленості студентів у навчально-
тренувальному процесі. 

Вчені наголошують, що саме спортивно-орієнтована форма організації 
фізичного виховання, що передбачає заняття улюбленим видом спорту, 
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сприяє зміцненню здоров‘я студентів, підвищенню рівня фізичної 

підготовленості, розвитку позитивної мотивації до занять фізичними 

вправами та спортом [1]. 

З метою забезпечення повною мірою вирішення головної мети 

фізичного виховання у ЗВО, ефективного оздоровлення й вирішення 

найважливіших завдань всебічного розвитку особистості молоді, доцільно 

заохочувати студентів до занять волейболом. Цей вид спорту різнобічно 

розвиває організм студента, є доступним, цікавим й популярним серед 

сучасної  молоді. 

А. Галазій стверджує, що проведений аналіз науково-методичної 

літератури свідчить про можливість і доцільність використання волейболу у 

фізичному вихованні студентів як ефективного засобу підвищення розвитку 

фізичних якостей, розумової працездатності, зміцнення здоров‘я, ведення 

здорового способу життя [1]. 

Заняття волейболом характеризуються постійною зміною ігрової 

обстановки й сприяють вихованню почуття колективізму, наполегливості, 

рішучості, цілеспрямованості, уваги і швидкості мислення; вчить здатності 

керувати своїми емоціями. Цей вид спорту є одним із найефективніших 

засобів корекції фізичних якостей.  

В процесі гри використовуються різноманітні тактичні прийоми, що 

пов‘язані з роботою багатьох груп м‘язів. Таке розмаїття рухів вимагає 

розвитку спритності, гнучкості, витривалості та сили. Крім того, заняття 

волейболом сприяють зміцненню нервової системи, рухового апарату, 

поліпшенню обміну речовин і покращенню діяльності всіх органів та систем 

організму [5]. 

 Волейбол, як ігровий вид спорту, сприяє розвитку швидкого 

орієнтування, рішучості. Тому він є цінним засобом оздоровчої фізичної 

культури студента ЗВО. 

Необхідно відзначити, що волейбол, органічно поєднуючи в собі біг, 

стрибки і метання, є хорошим засобом фізичної підготовки.  

Викладачеві потрібно намагатися будувати заняття так, щоб вивчення 

техніки і тактики гри поєднувалося з фізичною підготовкою.  Важливим є те, 

що педагог під час гри у волейбол, демонструє власний  здоровий спосіб 

життя, дає змогу відчути студентові результат власної діяльності, формує у 

студентської молоді необхідність та інтерес до постійних занять волейболом 

не тільки для задоволення, але й для покращення фізичної підготовленості та 

емоційної рівноваги [4]. 

Ігрова обстановка на заняттях волейболом відрізняється діями гравців: 

учасник,який діє в умовах, що змінюються, повинен швидко оцінювати дії 

суперника, що вимагає від гравця вміння концентрувати увагу і швидко 

реагувати [3]. 

Обов‘язково потрібно враховувати, що фізичні навантаження 

здійснюються поступово, потрібно, щоб вони були різноманітними й не 

викликали значного перенавантаження і перевтоми організму студентської 

молоді. 
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Отже, можна зробити висновок, що волейбол визначається як засіб 

підвищення рівня фізичної підготовки студентів. Його цінністю є виховання 

високих моральних і  фізичних якостей, збереження здоров‘я 

вихованців,удосконалення техніки гри. Залучення студентської молоді до гри 

у волейбол на заняттях фізичним вихованням позитивно впливають на 

загальний стан організму, підвищують рівень збудливості центральної 

нервової системи, позитивно впливають на фізичну та розумову 

працездатність, збільшують зосередженість і стійкість уваги, уміння 

працювати в колективі, долати емоційну напругу,тим самим покращують 

емоційний стан студентів. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ БАСКЕТБОЛУ НА СТАН ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 

Важливе місце в структурі національної системи освіти відводиться 

фізичному вихованню, як важливому чиннику формування здорового 

способу життя й виховання здорової нації [1].  

Серед засобів фізичного виховання велике значення мають 

спортивніігри, які за рівнем своєї популярності середна селення та у світі й в 

Україні займають провідні позиції. Серед великої кількості спортивних ігор у 

державну програму фізичного виховання навчальних закладів включені ті 

ігрові види спорту, які поширені в Україні й мають різнобічний вплив на 

розвиток особистості та колективу, зокрема баскетбол [3, 4].  
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Сучасна практика показує, що у вищі навчальні заклади поступають 

хлопці й дівчата з різним рівнем фізичної підготовленості, різним обсягом 

знань і вмінь із розділів шкільного фізичного виховання, різним рівнем 

мотивації до занять фізичними вправами [4].  

Такий стан підготовленості студентів ускладнює можливість 

ефективного застосування розроблених науковцями рекомендацій у 

навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів і вимагає 

проведення додаткових досліджень у цьому напрямі.  Удосконалення 

навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних  

закладах освіти повинно обґрунтовуватися, передусім, реальним станом 

фізичного розвитку й  фізичної підготовленості студентів [8]. Проте, як 

показують наукові дослідження [6], у студентів  вищих навчальних закладів 

факультетів неспортивної кваліфікації простежується низька фізична 

підготовленість.  

Мета дослідження – вивчити ефективність засобів з елементами 

баскетболу у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів.  

Баскетбол як засіб фізичного виховання набув широкого застосування в 

різних ланках фізкультурно-спортивного руху. Всистемі освіти баскетбол 

включений в програми фізичного виховання всіх категорій молоді, 

включаючи вищу освіту [8]. 

Колективний характер гри виховує почуття товариськості, прагнення до 

взаємодопомоги. Крім того, при заняттях баскетболом розвиваються такі 

риси характеру як  наполегливість, рішучість, дисциплінованість, 

ініціативність, самовідданість. Завдяки свої йемоційності, цягра стала 

засобом не тільки  фізичного  розвитку, а й активного відпочинку [7]. 

Розвиток рухових здібностей чи навичок – це довгий, складний і 

кропіткий процес, що дозволяє довести виконання деяких простих вправ до 

автоматизму. За допомогою гри в баскетбол студенти розвивають такі 

навички як ведення м'яча, точна передача м'яча товаришеві по команді, обхід 

суперника, попадання м‘яча в кільце. Однак щоб ці навички були гранично 

точні і ефективні під час гри, студентам необхідно мати хоча б базовий 

рівень фізичної підготовки. 

Для студентів вищих навчальних закладів баскетбол є не тільки 

захоплюючою атлетичною грою, включеною в навчальну програму 

інституту, а й ефективним засобом фізичного виховання. 

Система фізичних вправ, заснованих на баскетболі, також робить 

багатобічний вплив на розвиток психічних процесів в організмі студента. 

Вони покращують сприйняття, увагу, пам'ять, розвивають уяву і мислення, 

що є основою для якісного сприйняття і дотримання правил гри, узгодження 

дій як індивідуального гравця, так і всієї команди в цілому. 

Як відзначають сучасні фахівці в області баскетболу, заняття цим видом 

спорту надає великий вплив на розвитокмозку. Різноманітні сигнали під час 

гри стимулюють функціонування нервових клітин і взаємозв'язків між ними, 

сприяють прояву та розвитку спадкоємних (генетичних) можливостей 

нервової системи [1]. 
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У баскетболі постійно змінюється ігрова ситуація. Перебіг подій на 

майданчику заздалегідь невідомий спортсмену і тренеру. Діяти доводиться в 

залежності від ситуації, а не за певними програмами. Гравець, який 

знаходиться на майданчику, повинен оцінювати розташування гравців своєї 

команди і суперника, аналізувати особливості виникаючих комбінацій, 

передбачати спрямування передач м'яча і т.д. В умовах недостатності часу 

успішність дій визначається не тільки правильністю обраних рішень, але і 

швидкістю проходження нервових процесів [3]. 

У вкраймалі відрізки часу (частини секунди) мозок спортсмена-

баскетболіста сприймає і обробляє інформацію з різних систем організму. 

Але цього ще недостатньо, потрібно, крім того, уявити собі можливі зміни 

ігрової обстановки, інакше зусилля гравця не досягнуть мети. Тільки після 

цього можна прийняти правильне рішення в данійситуації і 

вибративідповідні для цього тактичні дії. Всі ціпроцеси – від початку 

сприйняття ситуації до виконання прийому (кидок, ведення або передача 

м'яча) – займають у баскетболістів-розрядниківвсього 1,5-2 с., а у майстрів 

спорту – лише близько 1 с. Це показує, які вимоги до швидкої дії 

мозкувисуває баскетбол [2]. 

Таким чином, гра в баскетбол є навантаженням аеробно-анаеробного 

характеру, і тому застосування баскетболу в якостізасобу фізичного 

виховання студентів вищихнавчальнихзакладів є доситьефективним для 

розвитку витривалості, що є важливим для представниківрізних 

спеціальностей, що вимагаютьтривалихрозумових навантажень [6]. 

Заняття цим видом спорту дуже впливає на розвитокмозку. Різноманітні 

сигнали під час гри стимулюють функціонування нервовихк літин і 

взаємозв'язківміж ними, сприяють прояву та розвитку спадкоємних 

(генетичних) можливостей нервової системи. Це є дуже актуальним для 

студентів, діяльність яких вимагає високого рівня активності кори головного 

мозку [8]. 

Виходячи з вище сказаного можна відзначити, що без фізичної 

активності попросту неможливий нормальний фізичний, а також 

психологічний розвиток людини. Для студентів вищих навчальнихз акладів 

фізична активність є непросто способом підтримати форму, а й засобом 

емоційного розвантаження і зарядом енергії. Більш того баскетбол розвиває у 

студентів цілий комплекс корисних рухових здібностей, таких як швидка 

передача м'яча, обхід суперника, потрапляння м'ячем в корзину і т. д. Також 

фізичні вправи, засновані на даній грі сприяють підтримці і поліпшенню 

фізичної форми студентів, позитивно впливають на їхнє здоров'я. Доведено 

що заняття баскетболом розвиває фізичні якості та психічні процеси 

студентів у вищих навчальних закладах. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Активна участь молоді у процесах, які сьогодні відбуваються в нашій 

державі є надзвичайно важливою передумовою економічного розвитку та 

процвітання України. Однак актуальними залишаються соціальні молодіжні  

проблеми, які долає кожен молодий громадянин, і тому вони вимагають 

особливої уваги та потребують законодавчого розгляду та вирішення. 

До соціальних проблем української молоді можна віднести: визначення 

ролі та місця молоді в сучасному суспільстві; формування ціннісних 

орієнтацій молодих людей та їх моральних пріоритетів; становище на ринку 

праці; забезпечення молоді певного освітнього рівня; політичні орієнтації та 

електоральна поведінка молоді. 

Молоді притаманно бути новаторами та відкидати консервативні 

цінності, у неї є певні очікування, пов‘язані з пошуком власного шляху та 

можливостей самореалізації, успішність цих процесів є показником реалізації 

потенціалу суспільства. Для значної частини української молоді гострими 

залишаються загальносуспільні проблеми соціального становища, такі як 
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бідність, погіршення здоров‘я, забезпечення житлом, доступними медичними 

послугами тощо. Крім того, на рівень актуальних проблем нині виходять 

відсутність різнопрофільних молодіжних закладів дозвілля, фінансової 

спроможності участі у всеукраїнських або міжнародних конкурсах, 

фестивалях для творчої самореалізації [2].  

 Рівень матеріального становища обумовлюється як соціальним, так і 

економічним статусом молоді. Наявність певного економічного статусу 

пов‘язана з безпосереднім включенням у трудову діяльність, є необхідною 

умовою соціального дорослішання, досягнення соціальної зрілості молоді та 

одним з критеріїв її соціального розвитку. Бідність молоді має певну 

специфіку – нереалізований потенціал найактивнішої частини населення, 

більшою мірою, ніж в інших групах населення, здатний стати джерелом 

соціальної нестабільності в країні. Постійно зростаюча загроза безробіття, 

відсутність або низький рівень кваліфікації молодих людей суттєво 

ускладнюють процес економічного самовизначення молоді, породжуючи в 

неї почуття нестабільності, посилюючи матеріальну залежність від старшого 

покоління або державних соціальних виплат. Молоді українці мають високий 

рівень безробіття, а коли їм вдається знайти роботу, вони нерідко отримують 

тільки тимчасові трудові контракти або випадкову роботу. 

Територіальна доступність медичних послуг – одна з найважливіших 

соціальних проблем, з якими стикається молодь. Вона є особливо актуальною 

для мало заселених сільських територій. Формування здоров‘я молоді 

відбувається під агресивним впливом соціального та психологічного 

середовища. Засоби масової інформації та Інтернет, де має місце низький 

контроль реклами шкідливих продуктів харчування, тютюну та алкогольних 

напоїв, створюють умови для лояльного ставлення молоді до цих товарів. 

Рекламу шкідливих товарів українські підлітки сприймають як норму, тому 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв у майбутньому можуть 

стати для майже половини молодих людей соціально прийнятною моделлю 

поведінки [2]. 

Забезпеченість житлом сьогодні стало чи не найгострішим та 

найболючішим соціальним питанням для багатьох молодих українських 

сімей, які потребують поліпшення своїх житлових умов. Злочинність 

неповнолітніх віддзеркалює ситуацію в суспільстві у цілому. При цьому вже 

сьогодні певною мірою формується майбутній шлях молодих людей. Отже, 

боротьба з цією кримінологічною проблемою є однією з центральних при 

створенні бази здорового соціального середовища для формування ціннісних 

орієнтацій молоді, активної громадянської позиції та здорового способу 

життя. 
Молодіжні проблеми в Україні мають свою специфіку, що зумовлена 

сучасним етапом швидких та не передбачуваних перетворень у суспільстві в 

цілому, культурною неоднорідністю українського суспільства, політичним 

плюралізмом, кризою влади. У найбільш скрутному стані опиняється саме 

молодь, оскільки, вступаючи в життя, вона повинна визначити своє місце і 

призначення. 
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Особливість становища молодих людей полягає в тому, що, з одного 

боку, вони входять у той соціальний простір, який було організовано 

незалежно від них попередніми поколіннями; з іншого боку, молодь може 

поламати, змінити, перебудувати створені структури. Крім того, вихід із 

кризової ситуації нашого суспільства, процес його розвитку також 

безпосередньо пов‘язані із становищем молоді, її можливою участю в цьому 

процесі та небезпекою виявитися жертвою кардинальних соціальних змін [1]. 

Таким чином, побудова демократичного та процвітаючого суспільства 

залежить від вирішення тих соціальних проблем, які постають перед 

молодими громадянами нашої держави. Подолання бідності, незахищеності, 

безробіття, встановлення нових моральних орієнтирів, отримання якісних 

знань та активна участь молоді у державотворчих процесах – реалізацію всіх 

цих аспектів має забезпечити державна молодіжна політика, метою якої є 

добробут української молоді. 

Список використаних джерел: 
1. Соціальні та особистісні проблеми молоді [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5318959/page:4/.  
2. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в 

умовах децентралізації: доповідь. – Тернопіль: ТОВ «Тернограф», 2017. –  

100 с. 
 

Вітенко Галина 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СПОЖИВАННЯ, ЯК КОМПОНЕНТ СУКУПНИХ ВИТРАТ 
 

Споживання — кінцева фаза суспільного відтворення, на якій 

суспільний продукт використовується для задоволення потреб людей. В 

основі поведінки кожної людини, організації, суспільства лежать потреби. 

Розуміючи структуру потреб та знаючи причини змін цієї структури, ми 

можемо спрогнозувати зміни у споживанні своєї родини, близьких, 

знайомих. 

 Найпростіша теорія споживання використовує тільки дохід поточного 

року, щоб спрогнозувати споживчі видатки. Ретельні дослідження показали, 

що люди обґрунтовують свої споживчі видатки не тільки через поточний 

дохід, а й через довгострокові тенденції доходу [2]. 

Практика показує, що в цілому споживачі визначають свій обсяг 

споживання з огляду і на поточний дохід і на дохід отримуваний в 

майбутньому. Щоб зрозуміти, як споживання залежить від довгострокових 

тенденцій в доходах, в аналітичній економіці розвинуті теорія постійного 

доходу та гіпотези життєвого циклу. Постійний дохід – це такий розмір 

доходу, який може отримувати сім‘я, якщо відкинути тимчасові і випадкові. 

Відповідно до теорії постійного доходу, споживання реагує в основному 

на постійний дохід. Цей підхід означає, що споживачі не однаково реагують 
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на всі потрясіння в доходах. Якщо зміни в доході постійні, то споживачі, 

збільшать споживання відповідно до змін у доході. З іншого боку, якщо 

зміни у доході виключно тимчасові, то значна частина приросту доходу, 

можливо, заощаджуватиметься. 

Добробут населення визначає абсолютний та відносний рівень 

забезпечення потреб людини матеріальними і нематеріальними благами 

порівняно із стандартами та нормами, прийнятими в даному суспільстві [1]. 

Споживання являє собою використання створених благ. Воно буває двох 

видів: виробниче й особисте. 
Виробниче споживання - це використання засобів виробництва і робочої 

сили працівника для виготовлення суспільне необхідного продукту. Отже, 

даний вид споживання фактично означає виробництво. 

Споживання визначає мету виробництва і його структуру. Виробництво 

створює предмет споживання, породжує нове споживання, визначає його 

спосіб. 

Таким чином, дещо відрізняючись за своїми функціями і роллю, власне 

виробництво й споживання взаємопов'язані і лише в своїй єдності можуть 

представляти виробництво. З цього взаємозв'язку слід виокремити особисте 

споживання як процес задоволення потреб членів суспільства в матеріальних 

і духовних благах. Воно виступає логічною кінцевою метою будь-якого 

виробництва. Тому весь процес суспільного виробництва має споживацький 

характер. Якщо зв'язок між виробництвом і споживанням десь втрачається, 

то трудова діяльність стає безглуздою або перетворюється у виробництво 

заради виробництва, а не заради особистого споживання [3]. 

Споживання – це найпростіший компонент валового внутрішнього 

продукту, що становить 66% сукупних видатків протягом останнього 

десятиріччя. Основними компонентами споживання є: продовольство та 

медичні послуги, житло, транспортні засоби,. 

Більшість людей прагнуть підтримувати однаковий рівень споживання 

упродовж усього свого життя. Доходи ж зменшуються з виходом на пенсію, 

тому споживачі, як правило, заощаджують у молодшому віці, щоб 

забезпечити більш-менш пристойний обсяг споживання у старшому. Більше 

багатство веде до більшого споживання, що називають ефектом майна, або 

ефектом багатства. Зменшення багатств домогосподарств скорочує обсяг 

видатків на споживання.  

У сучасному суспільстві й інші чинники, які заохочують 

домогосподарства споживати менше або більше за кожного можливого рівня 

використовуваного доходу. На обсяг споживання впливають сподівання, 

можливість переміщення майбутнього доходу для поточного споживання, 

оподаткування, процентні ставки тощо. 

Сподівання споживачів пов‘язані з майбутніми цінами, грошовими 

доходами та наявністю товарів, можуть суттєво вплинути на поточні видатки 

й заощадження. Наприклад, очікування зростання цін та нестача товарів 

ведуть до збільшення поточних видатків на споживання і до зменшення 

заощадження. 
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 Отже, основна економічна проблема, з якою стикається наше 

суспільство, — це суперечність між необмеженими людськими потребами та 

обмеженими ресурсами, які використовуються для задоволення цих потреб 

[2]. Ефективність економіки у тому і полягає, щоб у використанні 

суспільством обмежених ресурсів отримувати  максимальний результат. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА  
 

Молодь  це соціально-демографічна група, що переживає період 

становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни. 

Молодь має рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-

економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя. 

Молодь як особлива соціальна група постійно знаходиться у стані 

досліджень соціологів, оскільки, саме вона є чуйним індикатором змін, що 

відбуваються, і визначає в цілому потенціал розвитку суспільства. Від того, 

наскільки вивчений світ цінностей сучасної молоді, її установки, життєві 

плани, багато в чому залежить ефективність заходів, що розробляються в 

області освіти, у сфері праці і зайнятості. Не зрозумівши молоді даного 

суспільства, не можна визначити його загальних суперечностей і проблем, а 

тим більше, розкрити майбутнього цього суспільства.  

Суспільні проблеми по суті багато в чому беруть свій початок від молоді 

і в цьому сенсі є молодіжними. Це означає, що дослідження молоді поза 

суспільством в цілому є абстрактним, неповним і багато в чому безглуздим. 

На цій підставі будується широко поширена помилка, що жодних особливих 

проблем молоді не існує, є проблеми суспільства, і їх треба вирішувати. 

Якщо ми вирішимо проблеми суспільства - вирішимо і проблеми молоді. 

Сучасний стан українського суспільства відображає об‘єктивну 

необхідність розглядати молодь невід‘ємною частиною соціальної системи, 

що виконує особливу роль в процесі розвитку людства. Молодь як органічна 

частина суспільства на кожному етапі його розвитку виконує інтеграційні 

функції, об‘єднуючи і розвиваючи досвід попередніх поколінь, сприяючи 

соціальному прогресу. При цьому важливою функцією молоді є 
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трансформація з минулого в майбутнє культурної і історичної спадщини 

всього людства в умовах природного розвитку соціальної системи. Таким 

чином, молодь є рушійною силою процесу розвитку суспільства, 

потребуючої участі всіх елементів соціальної системи в її формуванні і 

напрямі процесу розвитку по шляху прогресу. 

Визначити сутнісні риси молоді можна як через виокремлення основних 

етапів соціалізації особистості, так і через виявлення характеристик, 

притаманних різним групам молоді. У першому випадку може йтися про час 

повноліття, настання правової відповідальності, початок трудової діяльності, 

створення сім‘ї, досягнення соціально-економічної незалежності від батьків 

та ін. У другому - передбачається розподіл молоді на внутрішньовидові 

групи, кожна з яких має власні специфічні характеристики. 

Важливим питанням є визначення вікових параметрів молоді. Вони 

залежать як від історичних особливостей, традицій, так і від рівня соціально-

економічного розвитку країни: 

― нижня межа визначається біологічною, статевою зрілістю; 

― верхня - визначається з огляду на юридичне повноліття, закінчення 

навчання, здобуття професії, одруження та набуття економічної 

незалежності. 

Як специфічна соціально-демографічна група суспільства молодь 

визначається не лише віковими межами, а й тим, яке місце вона посідає в 

соціальній структурі суспільства, а також особливостями соціального 

розвитку. Молоді притаманні основні та другорядні особливості. До 

основних належать: фізіологічні, психологічні, вікові й соціальні 

характеристики. Другорядні пов‘язані з основними і виявляються залежно від 

суспільно-корисної діяльності, місця проживання, соціального статусу 

людини тощо. 

У житті молодої людини умовно можна виділити три основних періоди: 

― період пошуку - коли молода людина сама для себе визначає та 

приймає рішення стосовно навчання і сфери професійної діяльності; 

― період інтеграції в суспільство - пов‘язаний із першими роками 

професійної діяльності; 

― період інтенсивної творчості та продуктивної діяльності. 

Незважаючи на те, що в сучасному суспільстві значно розширилися 

можливості для власного самовизначення й індивідуального розвитку, 

молодь як була, так і залишається найбільш вразливою, незахищеною 

частиною суспільства. 

Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою 

суспільства, з другого – усе більше страждає від невирішеності своїх 

специфічних проблем. Досить важливим фактором, який деформує 

свідомість молоді, є відсутність довіри до неї з боку суспільства. Молодь є 

частиною суспільства, вона входить у розмаїття його зв‘язків і відносин, 

однак дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку 

суспільства. Це визначає суперечності, котрі існують на рівні молодь- 

суспільство. Найбільш суттєві з них такі: 



31 

― рівень освіти та матеріальний стан молоді; 

― потяг до знань і необхідність працювати; 

― прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків; 

― професійний статус і потреби сучасного ринку праці; 

― бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна участь у 

прийнятті управлінських рішень. 

Специфічні функції молоді в суспільстві: 

― функція відтворення - полягає в збереженні та відтворенні на більш 

високому рівні всієї системи суспільних відносин; 

― трансляційна - це передавання наступним поколінням знань, досвіду, 

традицій і цінностей; 

― інноваційна - полягає у творчому розвитку, вдосконаленні всього, що 

створено попередніми поколіннями. 

Таким чином, проблеми, з якими постійно стикається молодь у наш час 

значно розширює можливості для власного вибору життєвого шляху, стилю 

життя, системи ідеалів і цінностей. Одночасно зростає індивідуальна 

відповідальність за власний вибір, потреба в самопізнанні та 

самоутвердженні. 
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У ПОШУКАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ 
ПОЛІТИЧНОГО МІФУ 

 
Міф є предметом дослідження філософів, політологів, психологів, які 

вивчають питання про місце та роль міфу в сучасному світі. Адже міф 

перетворюється на засіб соціальної та політичної мобілізації якщо 

суспільство втрачає здатність вирішувати проблеми раціонально. Крім того, 

міф використовується як ефективна політична зброя для реалізації 

конкретних завдань: боротьби за владу, її легітимації, утвердження нової 

політичної ідеології тощо. 

Протягом тривалого часу міф є предметом численних наукових 

досліджень. Проте і зарубіжні, і вітчизняні дослідники досі не дали 
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однозначного трактування цього феномену. Однак, якщо узагальнити, то 

можна сказати, що політичний міф – це реально існуючі хибні форми уявлень 

про політичні відносини і дії, навмисно чи ненавмисно доповнені різними 

абстрактними висновками, догадками, фантазією, легендою [2, с. 73]. 

Окремі аспекти вивчення цього феномену знайшли місце в роботах  

Головатого М., Гуревича П., Еліаде М., Кольєва А., Левенця Ю., 

Рассадіної Т., Флада К., Шайгородського Ю. та інших. 

Метою даного дослідження є визначення сутності політичного міфу та 

його політичної значущості. 

В умовах нестабільності, кризи в країні людина намагається пояснити ті 

чи інші явища за допомогою міфу. Влада, розуміючи це, поширює штучно 

створені міфи, що вигідні для неї, щоб маніпулювати людьми. Крім того, міф 

– це своєрідний культурний, ціннісний «код». За умови послаблення 

легітимації існуючої системи, наростання суперечностей, нестабільності міф 

стає необхідною передумовою їх подолання. Відомо, що міфологеми є 

ефективним механізмом адаптації в складних умовах. За допомогою міфів 

люди спочатку віртуально, а потім і в дійсності долають перепони, 

переборюють негаразди, перемагають ворогів. 

Масована пропаганда на великі маси людей потребує наявності певної 

стрижневої, наскрізної ідеї, яку якщо й сповна не підтримують, то хоча б 

поділяють маси. Це прекрасно розуміли і розуміють великі політики-

містифікатори, які відчували й відчувають значну потребу в масовій 

підтримці. Стрижневі ідеї, навколо яких на певний час об‘єднувалися великі 

людські маси, знаходили, пропагували й активно використовували Олександр 

Македонський, Цезар, Петро І, Наполеон, Муссоліні, Гітлер та багато інших 

політиків, які чудово зналися на механізмах маніпулювання людськими 

масами завдяки «великим» ідолам. 

Політичні міфи впливають, перш за все, на підсвідомість та емоції 

людей, спонукаючи їх до певних дій. Вони враховують традиції, а також 

базуються на існуючих в масовій свідомості уявленнях, заявляючи таким 

чином свою актуальність на даному етапі розвитку суспільства. 

В цілому найбільш сприятливі для міфологізації політики є періоди, 

коли одні ідеї вже віджили своє і суспільство вимагає нових. Якщо вони 

відповідають запитам суспільства, то приживаються надовго і стабільно. 

Особливими періодами є виборчі кампанії. Передвиборча кампанія – це 

міфологічний сюжет, який оживає на певний час [1, с. 126]. Як в іміджевих 

розробках, так і в технологіях організації виборів традиційно 

використовуються політичні міфи: про «рятівника-месію», про змову, про 

випробування долі, про вічне повернення, про доброзичливу спільноту, про 

індивідуальні здобутки кандидата тощо. 

Вплив міфу на суспільство обумовлений тим, що він добре 

запам‘ятовується, легко сприймається людською свідомістю. Політичний міф 

включає в собі певні частини політичної утопії, адже немає ніяких гарантій 

його виконання і реального втілення в життя. Однак, не зважаючи на це, він є 

одним із найголовніших методів і засобів впливу на свідомість виборця. 
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Протидіяти маніпулюванню з використанням політичних міфів дуже 

складно, тому що вони функціонують у сфері підсвідомого. Знешкодження 

міфу-маніпулятора потребує досконалого знання про цей феномен не лише 

серед науковців, а й пересічних громадян. 

Отже, політичний міф має досить велике значення в сучасній політиці. 

Він є потужним інструментом впливу на людей, насадження вигідних для 

влади ідей та поглядів. Політичне міфотворення стало неодмінною ознакою 

сучасності. Воно не пояснює реальної дійсності, а використовує її для 

створення ілюзії, гармонійної конструкції, своєрідної системи координат 

свідомості, специфічного відтворення суспільних явищ. Тому кожна людина 

повинна пам‘ятати, що існує такий метод політичного впливу та повинна 

вміти відрізняти міф від правди, щоб не стати об‘єктом маніпулювання в 

руках влади. 

Список використаних джерел: 
1. Кошелюк  М. Выборы. Магия игры. Технология победы. – М.:  

Макцентр, 2000. – 191 с. 

2. Словник соціологічних і політологічних термінів: Довід. / Уклад.:                  

В. І. Астахова, В. І. Даниленко, А. І. Панов та ін. – К. : Вища шк., 1993. – 

141 с. 

 

Ворошилова Анна 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ТАНЦЮВАЛЬНА АЕРОБІКА ЯК СУЧАСНА   

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ 
 

У сучасному суспільстві найбільш важливою та актуальною є проблема 

здоров‘я соціуму в загальному та підростаючого покоління зокрема. 

Надзвичайно гостро ця проблема проявляється серед студентської молоді – 

найбільш критичної групи населення, яка являється основою майбутнього 

здоров‘я та процвітання нації. У період сьогодення значними масштабами 

підвищився інтерес молодих людей до занять різноманітними видами 

масового спорту і рухової активності для відпочинку і відновлення сил, для 

забезпечення гарної спортивної форми та стану здоров‘я. Серед даних 

оздоровчих тренувань важливе місце зайняла аеробіка. 

Дослідженням ролі аеробіки займались велика кількість вчених, а саме: 

Ротерс Т. Т., Колодніцький Г. А., Пуртова Т. В., Курись В. Н., Грудницький 

Н. Н., які виявили, що заняття аеробікою різносторонньо несуть вплив на 

організм дітей, підлітків, дорослих та навіть людей похилого віку [3, c. 96]. У 

першу чергу, покращується діяльність серцево-судинної і дихальної систем 

організму. Проте, дана проблема і донині цікавить науковців, так як з 

кожним роком з‘являються найрізноманітніші види даного спорту і кожний з 

них має особливий вплив на організм людини. 
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Аеробіка – це життя за допомогою кисню, якщо перекласти з грецької. З 

професійної точки зору, це науково-обґрунтована, збалансована та 

травмобезпечна програма забезпечення організму киснем для покращення 

роботи серцево- судинної системи та опорно-рухового апарату людини. 

У широкому розумінні до аеробіки можна віднести: ходьбу, біг, 

плавання, катання на ковзанах, лижах, велосипеді, і інші види рухової 

активності. Виконання загальнорозвиваючих і танцювальних вправ, 

поєднаних у безперервний комплекс, також укріплює роботу серцево-

судинної і дихальної систем. Це і є підставою використовувати термін 

«аеробіка» для своєрідних програм, виконуваних за допомогою музичного 

супроводу і мають танцювальну орієнтацію [6, c. 32]. Цей напрям оздоровчих 

занять одержав надзвичайну популярність у всіх куточках світу. 

В сучасному вигляді аеробіка виникла з цілком доступних і привабливих 

вправ, які вперше застосувала американська актриса Джейн Фонда, 

дотримуючись рекомендацій медичних працівників щодо методики та змісту 

своїх програм. Особливо важлива риса цієї методики: «не нашкодити», а це 

означає, що усі вправи повинні нести тільки позитивний ефект і давати 

певний наслідок. 

У зв‘язку зі специфічними цілями та завданнями, розв‘язуваними в 

різних напрямках сучасної аеробіки танцювальної спрямованості, можна 

використовувати наступну класифікацію аеробіки: оздоровча, прикладна та 

спортивна. 

Оздоровча аеробіка вважається однією з форм масової фізичної 

культури з регульованим навантаженням. Особливі програми, даного виду 

спорту, поєднують елементи фізичних вправ, танцю й музики які є  видом 

активного відпочинку. Важливою рисою оздоровчої аеробіки є наявність 

аеробної частини заняття, протягом якого на певному рівні підтримується 

робота серцево-судинної, дихальної та м‘язової систем. 

Прикладна або допоміжна аеробіка – це допоміжний засіб у підготовці 

спортсменів інших видів спорту (аеробоксинг), а також у продуктивній 

гімнастиці, у лікувальній фізичній культурі (кардіофанк) і в різних 

рекреаційних заходах (шоу-програмах, черлідінгу). 

Спортивна аеробіка – це вид спорту, в якому спортсмени роблять 

безперервний і високо інтенсивний комплекс вправ, що поєднує ациклічні 

рухи зі складною координацію, а також різноманітні по складності елементи 

різних структурних груп і взаємодію між партнерами (у програмах змішаних 

пар, трійок і груп). 

Що стосується танцювальної аеробіки, то саме вона вважається 

напрямком оздоровчої аеробіки, яка характеризується танцювальними 

рухами на основі базових кроків. Специфічна риса даного напрямку – 

застосування засобів, які відповідають певному жанру. Важливою 

особливістю її є застосування під час занять великої кількості музичних 

інтерпретацій у поєднанні з виконанням специфічних рухів, які 

відрізняються за технікою [2, c. 70].  
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Залежно від стилю танцю, який використовується, розрізняють наступні 
види аеробіки:  

- фанк, хіп-хоп, кардіо-фанк, стріт-денс, модерн-денс – специфічний вид 
танцювальної аеробіки, у якому об‘єднуються прості та надзвичайно складні 
рухи, що характеризують стиль сучасних танців фанк, хіп-хоп; 

- латина, сальса, самба – вид танцювальної аеробіки з елементами 
латиноамериканських танців; 

- сіті-джем, стріт-джем – це заняття яке поєднує складні хореографічні 
сполучення танцювального характеру, у процесі вивчення вони виступають в 
композиції за типом довільних вправ; 

- бейлі денс, орієнтел – клас танцювальної аеробіки, основою якого є 
варіації східних танців, наприклад, «танець живота»; 

- джаз, модерн – енергійний та стильний клас танцювальної аеробіки, що 
характеризується виконанням амплітудних пластичних рухів, які повністю 
показують характер джаз-музики; 

- рок-н-рол аеробіка – енергійний, розважальний клас танцювальної 
аеробіки, який передає стрибковими швидкими рухами стиль рок-н-ролу.  

- рівер денс – клас танцювальної аеробіки з використанням елементів 
ірландських танців [4, c. 188-192].  

Це являються головні види танцювальної аеробіки, які користуються 
великою популярністю, з-поміж інших. Проте це не означає, що інші види 
аеробіки вважаються не такими цікавими й ефективними. Найважливіше, 
щоб обраний напрям вам сподобався, інакше результат від занять не буде 
приносити для вас колосальне задоволення, що може призвести до втрати 
ентузіазму і тим самим спричинити за собою розчарування. 

Взагалі, якщо дотримуватись принципів класичної аеробіки, 
професіонал, який має гарну фантазію, може поєднувати з аеробікою 
практично всі відомі танці: українські та російські народні, американський 
кантрі тощо. 

Отже, танцювальна аеробіка приносить відчутну користь для всього 
організму: допомагає укріпити серцево-судинну систему, позбутись зайвої 
ваги, стабілізує обмін речовин, покращує всі групи м‘язів і підтримує 
загальний стан здоров‘я. Це чудовий спосіб виправити поставу, зробити тіло 
більш пластичним і гнучким. Для занять можна застосовувати практично 
будь-яку музику, головне, щоб вона подобалася та піднімала настрій. Це 
допоможе зробити заняття більш приємними і корисними. Крім того, будь-
який танець робить людину більш розкутою, знімає емоційні затиски, 
створює позитивний фон настрою, що благотворно впливає на психологічний 
стан. 

Таким чином, танцювальна аеробіка підходить для тих, хто хоче 
позбутися від зайвої ваги і надати своєму тілу гарну форму, зміцнюючи при 
цьому здоров‘я. Для тих, кому від занять потрібне лише силова навантаження 
цей вид фітнесу не дуже підходить. Така аеробіка приносить лише користь, 
при цьому займатися нею можуть як діти, так і люди похилого віку. Деякі 
види танцювальної аеробіки підходять навіть вагітним жінкам і людям з 
слабким здоров‘ям. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

У сучасному світі формування українського суспільства 
характеризується як період трансформаційних процесів, який зумовлений 
пошуками особистого шляху розвитку та зміни цінностей. Спосіб життя, 
який веде людина обумовлює таке існування цінностей, де найвищою постає 
та, яка визначає сенс життя особистості, всю мотивацію її існування. Україна 
як незалежна держава, що не так давно стала на самостійний шлях 
формування нових соціально-економічних, політичних, духовних орієнтирів, 
свої ідеї, мрії та сподівання значною мірою пов‘язує з молоддю, і це не 
випадково, так як молодь вважається енергійною рушійною силою у 
суспільстві. Визначити цінності молоді, якими вона оперує сьогодні і які 
складають її внутрішній світ та формують ставлення до навколишнього світу 
надзвичайно важко, проте це питання викликає неабиякий інтерес 
дослідників у галузях психології, соціології, педагогіки. 

З‘ясуванням ціннісних орієнтацій молоді займались Н. Є. Бондар, 
А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В. Т. Лісовський, К. А. Нечаєва, 
І. А. Райгородська, Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, 
І. Г. Попова, Б. Г. Ананьєва, В. І. Астахова, І. Д. Беха, І. В. Дубровіної, 
А. Маслоу, Ж. О. Омельченко, К. Роджерса, С. Л. Рубінштейна, М. А. Скока, 
Д. Й. Фельдштейна, В. О. Ядова та багато інших [1, c. 13]. 
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В українському суспільстві молодь можна вважати групою, яка є 

лідером населення тому, що внаслідок свого об‘єктивного стану вона 

концентрує в собі і виявляє в своїй свідомості перспективні тенденції 

розвитку сучасного суспільства. Кожне покоління молоді, що вступає в 

самостійне життя, засвоює вже сформовані цінності, якими живе сьогодні 

старше покоління. А потім формує і реалізує свою життєву програму, беручи 

за основу змінені цінності. Саме молодь вважається сукупністю ідей для 

покращення добробуту у сучасному світі. Проте часто молодь має 

надзвичайно специфічні ціннісні орієнтири, які вражають оточення. 

Таким чином, ціннісні орієнтації являють собою складні утворення, що 

вбирають у себе різні рівні і форми взаємодії громадського й індивідуального 

в особистості, специфічною формою усвідомлення особистістю оточуючого 

світу, свого минулого і майбутнього, суттєвості свого власного ―Я‖. . Отже, 

розвиток ціннісних орієнтацій тісно пов‘язаний з розвитком спрямованості 

особистості. А. Здравомислов і В. Ядов вказують на те, що «основна функція 

ціннісних орієнтацій – регулювання поведінки як усвідомленої дії в певних 

соціальних умовах» [4, c. 84]. 

Діяльність людини невіддільна від ціннісних орієнтацій, які спираються 

на ціннісні уявлення. Вони завжди мають індивідуальний характер. Ціннісні 

ж уявлення, хоч і здаються людині суто індивідуальними, насправді завжди є 

типовими уявленнями певних соціальних груп, представником яких є 

окремий індивід. 

Ціннісна орієнтація формується на основі базових цінностей, зміст і 

співвідношення яких у житті як окремої людини, так і людства в цілому 

надзвичайно різноманітні. Цей процес сприяє розвитку особистості в цілому. 

Під базовими цінностями розуміються основні життєві сенси, якими 

індивіди, включені в різні форми соціальної активності, керуються у своєму 

повсякденному житті; сенси, які значною мірою визначають ставлення 

індивідів до дійсності, що оточує їх, і детермінують основні моделі 

соціальної поведінки. Багато дослідників виділяє певний перелік ціннісних 

орієнтацій, а саме: благополуччя близьких друзів, везіння, взаєморозуміння, 

влада, власне благополуччя, доброта, заможність, здоров‘я, розваги, свобода, 

справедливість, успіх, фізична насолода, чесність. 

Найбільш значущими для молоді виявилися такі цінності як здоров‘я – 

72% досліджуваної молоді поставили цю цінність на перше місце; власне 

благополуччя – 68 %; фізична насолода – 56 % поставили цю цінність на 

перше місце та розваги – 31%. Найменш значущими для студентів виявилися 

наступні цінності: свобода (21%), благополуччя близьких друзів (18%), 

чесність (14%), доброта (4%) [ 2, c. 94-98]. 

У сучасної молоді спостерігається тенденція до переорієнтації на 

індивідуально та особистісно значущі цінності. Переважна більшість молоді 

на передній план ставить матеріальні цінності; цінності, які мають значення 

лише в теперішньому часі і лише для них самих – цінності найближчої 

перспективи. Окрім того, для сучасної молоді характерне прагнення до 

самоствердження і бажання бути такими, що визнані оточенням.  
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Процеси, що мали місце в українському суспільстві, спричинили 

розшарування суспільства на тих, хто швидко відмовляється від старого і 

починає жити і думати по-новому, і тих, хто повільно включається у цей 

процес. Саме тому  немає однозначних орієнтирів у молоді українського 

суспільства. В сучасній ситуації, що склалася в українському суспільстві 

цінності виступають вищими принципами, які забезпечують злагоду в малих 

соціальних групах та суспільстві в цілому [5]. 

Отже, про зміни в системі цінностей, пов‘язані зі трансформацією в 

суспільстві, свідчить те, що для великої кількості молоді стабільною основою 

існування тепер вважається тільки особисте життя й індивідуальні цінності. 

Дана молодь хоч і відносить на останнє місце цінність суспільно-корисної 

праці, політичної активності, але зберігає моральне підгрунтя, що регулює 

особисте і сімейне життя. Але є й частина молоді, яка взагалі лишилась без 

морального і соціального фундаменту свого життя і ні в що не вірить. Її ідеал 

– комфорт, добробут, задоволення будь якою ціною. В умовах соціально 

економічної кризи ця частина молоді може розглядатися як «втрачене 

покоління». Але це – наслідок прийняття ціннісних орієнтацій, 

продиктованих реаліями нашого життя. Тому перед усіма соціальними 

інститутами постає важке завдання: визначити базові цінності, ідеали, норми, 

які слід покласти в основу формування духовного світу молодої людини, й 

шляхи, якими можна було б здійснити ці перетворення [3, c. 213-218] . Бо 

саме в сучасний період, період трансформації соціальних систем, молодь 

менше уваги звертає на необхідність духовного, культурного розвитку, хоча 

водночас і не відхиляє його доцільності. Подібно до економічних і 

політичних, духовні орієнтації у свідомості й поведінці молодіжних груп 

перебувають у процесі складної еволюції. 

Таким чином, важливим у сучасному житті українського суспільства є 

подальше вивчення ціннісних орієнтацій, а саме духовних, для створення 

нових підходів у рамках державної політики виховання молоді, введення 

інновацій на державному ринку праці. Усі ці фактори сприятимуть 

розв‘язанню багатьох молодіжних проблем сьогодні та проблем нашого 

суспільства в майбутньому, тому що життєві цінності молоді «сьогодення» 

визначатимуть спосіб життя «завтра». 
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У ході реформування українського суспільства сучасна молодь, як 

соціально-демографічна та соціокультурна група, зіткнулася з проблемами 

самовизначення, пошуку роботи, придбання гарантованого соціального 

статусу, отримання якісної освіти. Негативні тенденції, викликані 

зневажливим ставленням держави до життєвих турбот «покоління реформ», а 

також недостатня активність політики держави у сфері управління здоров‘я 

населення в останні десятиліття викликали значні відхилення у формуванні 

соціальної активності молоді. Процеси призвели до соціальної 

неоднорідності молоді, її «запрограмованого неблагополуччя», негативно 

позначилися на здоров‘ї і не сприяли формуванню здорового способу життя 

[5, c. 33]. 

Спорт як сфера діяльності, спосіб життя, соціальний інститут зі своїми 

структурними і функціональними характеристиками, як агент соціалізації 

перебуває в стані трансформації. Непослідовність політики держави по 

відношенню до спорту призводить до того, що одні види спорту процвітають, 

отримують солідну фінансову і матеріальну допомогу, інші існують в режимі 

виживання або непомітно зникають. Це супроводжується, з одного боку, 

руйнуванням структури управління масовим спортом, виведенням спорту з 

пріоритетних установок населення на рівні масової свідомості, що 

обертаються катастрофічним зниженням фізичного і психічного здоров‘я 

людей, зокрема молоді. З іншого боку, слід визнати отримання молоддю 

свободи самовизначення, як необхідної умови плідної діяльності, 

самоствердження кожної молодої людини та всієї соціально-демографічної 

групи. Однією з таких свобод є можливість самореалізації молоді у фізичній 

культурі і спорті, а також розширення уявлень про їх оздоровчі можливості 

[1, c. 23]. 

Здоров‘я є найважливішою умовою самореалізації людини в усіх сферах 

діяльності. Проблема формування здорового способу життя, підвищення 

якості і рівня здоров‘я у сучасному суспільстві вимагає комплексного 

системного вирішення на найвищому рівні [2, c.  3].  

Фізична культура є складовою частиною загальної культури людства. 

Вона виступає як складний феномен, значущість якого для кожної конкретної 
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людини і суспільства в цілому визначається наявністю ціннісного 

потенціалу. Головною цінністю фізичної культури і спорту, особливо в наш 

час, є створення ідеалу гідного способу життя і способу гармонійно 

розвиненої людини. Ідеалом людства завжди була всебічно розвинена 

особистість, тобто людина, в якій гармонійно поєднуються духовне 

багатство, інтелектуальна і фізична досконалість [4, c. 14]. 

У світі спостерігається стійка тенденція підвищення соціальної ролі 

фізичної культури і спорту. Вона проявляється в: 

– організації діяльності на дозвіллі і в профілактиці асоціальної 

поведінки молоді; 

– використання фізичної культури і спорту як важливих компонентів 

морального, естетичного та інтелектуального розвитку учнівської молоді; 

– втягнення в заняття фізичної культурою і спортом працездатного 

населення; 

– використання фізичної культури і спорту в соціальній і фізичній 

адаптації інвалідів, дітей-сиріт; 

– різке збільшення зростання доходів від спортивних видовищ і 

спортивної індустрії; 

– зростаючому обсязі спортивного телерадіомовлення і ролі телебачення 

у розвитку фізичної культури і спорту та формування здорового способу 

життя [4; 3]. 

Розвиток фізкультури і спорту в нашій країні є питанням першорядної 

важливості, оскільки здоров‘я нації у вирішальній мірі визначається рівнем 

розвитку фізичної культури і спорту. Наша система фізичного виховання має 

у своєму розпорядженні комплекс профілактичних і гігієнічних заходів, 

спрямованих на всебічний розвиток і підтримку на довгі роки фізичної 

працездатності та рухової активності людей. 

Мета і завдання фізичного виховання та спорту як педагогічного 

процесу завжди обумовлені потребами окремих людей, а також 

демографічних і соціальних груп. Тому, метою фізичного виховання є 

задоволення потреб окремої людини і суспільства в цілому у формуванні 

різносторонньо духовно і фізично розвинутої людини, сприяючи 

підвищенню його життєдіяльності. 

Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, вимагають нових підходів до виховання та соціалізації 

підростаючого покоління. Особливого значення набуває формування 

гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, здорової 

особистості. Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком 

фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань сучасного 

суспільства. У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і 

демократичних принципах, здоров‘я людини є вищою цінністю, 

найважливішим надбанням держави, воно – безперечний пріоритет, запорука 

життєстійкості і прогресу суспільства. На жаль, в нашій країні 

спостерігається виразна тенденція до погіршення стану здоров‘я дітей. 
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УКРАЇНИ 
 

Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні обумовлює 

необхідність розробки шляхів стабілізації соціальних процесів, забезпечення 

якісної підготовки управлінських рішень, спрямованих на відтворення 

інтелектуального й трудового потенціалу суспільства. Перспективи 

збереження та нагромадження такого потенціалу нерозривно пов‘язані з 

процесами соціалізації молоді. Коли будуть надаватися достатні гарантії та 

умови для соціалізації та всебічного розвитку молодої людини, молодь буде 

здатна і матиме бажання спрямовувати свій потенціал у відповідно до 

інтересів суспільства всіх сферах своєї життєдіяльності. Саме могутня 

енергія, творча уява, патріотичні та громадянські ідеали визначають цільовий 

і функціональний характер місії сучасної молоді як провідника соціальних 

змін, економічного розвитку й технічного прогресу України.  

Сучасна ситуація в суспільстві і державі вимагає ефективних дій, які 

спрямовані на формування стратегій політичного, соціально-економічного і 

культурного розвитку України, що передбачає послідовну реалізацію заходів, 

які мають довгостроковий характер і спрямовані на подальше підвищення 

рівня життя його населення та вдосконалення держави. Це вимагає 

формування базових умов, що дозволяють планомірно готувати основу для 

кожного наступного етапу перетворення. Майбутній розвиток України 

повною мірою залежить від успіху тих, хто завтра відіграватиме провідну 

роль у суспільних процесах.  
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Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає 
особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє значну роль у 
громадсько-політичному та економічному житті держави. Це пов‘язано із 
специфічними характеристиками даної демографічної групи та 
можливостями змін цієї категорії населення в процесі соціалізації [1]. 
Проблеми, протиріччя, що потребують свого вирішення на шляху соціалізації 
молоді, наявні в усіх сферах її життєдіяльності. У нинішніх умовах молоде 
покоління найбільше стурбоване економічними проблемами. Найбільше 
молодих людей непокоять проблеми працевлаштування. Правильно обрана 
професія визначає активну позицію в суспільно-політичному житті, високий 
професіоналізм, матеріальний достаток і сімейний добробут. Добросовісне 
відношення до своїх обов‘язків і старанне виконання запропонованої роботи  
дасть свої результати і забезпечить загальний успіх держави.  

В якості однієї з найважливіших умов розвитку держави, виступає 
забезпечення відтворення трудового та інтелектуального потенціалу 
українського суспільства. Перспективи збереження і накопичення такого 
потенціалу нерозривно пов‘язані зі здійсненням комплексу заходів з освіти і 
виховання молоді. Інтереси молодого покоління повинні бути враховані при 
визначенні загальнонаціональних пріоритетів. Молодь повинна стати 
активним учасником вирішення завдань, які стоять перед нашою державою і 
суспільством. Створювання умов для включення молоді в процеси розвитку 
України і її самореалізацію необхідно проводити на державному рівні [2]. 

В сучасних умовах все наполегливіше висувається завдання більш 
ранньої соціалізації молоді, залучення до пізнавальної та трудової діяльності 
на ранніх етапах життя, продовжується термін її навчання, соціально-
політичної адаптації, стабілізації соціально-побутового статусу тощо.  

Значення молоді в соціально-економічних та політичних процесах, в 
першу чергу, у структурі зайнятості населення зростає з кожним роком. 
Шляхи, які обирає молоде покоління залежать від умов життєдіяльності, а 
також можливостей щодо вибудовування майбутнього, які пропонує молодь 
на різних етапах становлення. Посилення ролі молодіжного чинника в 
соціально-економічних, політичних, соціокультурних процесах, як 
об‘єктивної закономірності світового розвитку, специфічні потреби і 
потенціал молоді як мобільної соціальної групи суспільства обумовлюють 
необхідність попередження негативних наслідків різного роду соціально-
економічних процесів, у тому числі міграційних [3]. 

 Таким чином, суспільство та держава повинні забезпечити 
випереджальну та інноваційну участь у державотворчих процесах, 
забезпечити духовні та культурні потреби молоді, рівні можливості для 
розкриття професійного, творчого, інтелектуального потенціалу молодого 
покоління, набуття молоддю соціального досвіду, конкурентноздатність на 
ринку праці, формування вміння жити в громадянському суспільстві, 
формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, патріотизму, 
національної і громадської свідомості серед молоді, яка б могла забезпечити 
безперервність розвитку української держави, базуючись на державних і 
національних цінностях. Необхідно розглядати молоде покоління як активну 
соціальну силу і стратегічний ресурс розвитку нашої країни.  
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ У ВИЩОМУ  
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  

 

Розвиток системи освіти відбувається під впливом науково-технічного 

прогресу, зростання конкуренції на ринку праці і освітніх послуг. В умовах 

глобалізації головне завдання – це підготовка висококваліфікованих фахівців, 

здатних виробляти і розвивати нові ідеї, творчо мислити, адаптуватися і 

успішно працювати в суспільстві, що динамічно розвивається. 

Найважливішою вимогою розвитку університетської освіти є розвиток 

науково-дослідної діяльності студента (НДС), яка є основою сучасного 

навчання студентів ВНЗ. Сучасному суспільству потрібні фахівці, здатні 

приймати нестандартні креативні рішення, активно брати участь в 

інноваційних процесах, готові компетентно вирішувати дослідницькі 

завдання. 

 Молодий спеціаліст повинен бути здатним до системних дій в 

професійній ситуації, до аналізу і планування своєї діяльності, вміти 

самостійно діяти в умовах ризику і невизначеності, володіти прагненням до 

самовдосконалення та прагнути до творчої самореалізації.  

Перш ніж визначити сутність поняття НДС, розглянемо поняття 

«діяльність людини». У педагогічному сенсі це є необхідна умова його 

розвитку, в процесі якого набувається життєвий досвід, пізнається 

навколишня дійсність, засвоюються знання, виробляються уміння й навички, 

завдяки чому розвивається і сама діяльність. В основі будь-якої діяльності 

лежить мета, яка свідомо створюється на основі мотивації, цінностей та 

ідеалів. 

Важливим для студента є набуття навичок дослідницької роботи як 

універсального способу освоєння дійсності. Цьому сприяє підвищення 

мотивації до навчальної діяльності та активізації особистісної позиції 

студента в освітньому процесі, основою яких є придбання нових знань, тобто 

самостійно отриманих знань, які є для нього новими і особистісно 

значущими. Таким чином, науково-дослідна діяльність студента – це 
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вирішення дослідницьких завдань із заздалегідь невідомим способом  їх 

розв‘язання, що передбачає наявність основних етапів дослідження в 

науковій сфері.  

Знання, отримані в результаті дослідження, є наслідком пізнавальної 

діяльності, спрямованої на висунення, формування, пояснення 

закономірностей, фактів, процесів. Отже, знання – невід‘ємна частина 

навчання. Дослідницьке вміння полягає у здатності усвідомлено здійснювати 

дії, спрямовані на пошук, відбір, переробку, аналіз, створення, проектування, 

обробку та підготовку результатів пізнавальної діяльності, спрямованої на 

виявлення об‘єктивних закономірностей навчання, виховання та розвитку. 

Дослідницька робота студента є обов‘язковою, оскільки на її основі 

виконується навчальний план. 

Форми дослідницької роботи: 

 – виконання завдань, що містять елементи наукових досліджень;  

 – виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідницького –

характеру в період навчальних і виробничих практик;  

 – вивчення теоретичних основ методики, постановки, організації        

виконання наукових досліджень із спеціальних дисциплін; 

 – курсові, дипломні роботи і проекти.  

 Дослідницька діяльність студентів у сучасному вузі досить різноманітна 

за своїм змістом і напрямками, формами і методами. НДС включає два 

елементи: навчально-дослідницьку роботу студентів рамках навчального 

часу та науково-дослідну роботу у позаурочний час. 

 Зміст і структура науково-дослідницької діяльності студентів 

забезпечує послідовність способів і форм її проведення відповідно до логіки 

навчального процесу. Поступове зростання обсягу і складності набутих 

студентами знань, умінь, навичок у процесі наукової роботи забезпечує 

вирішення наступних завдань: формування наукового світогляду, оволодіння 

методологією і методами наукового дослідження; надання допомоги 

студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого 

професіоналізму; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей 

студентів у вирішенні практичних завдань; прищеплення студентам навичок 

самостійної науково-дослідної роботи; розвиток ініціативи, здатності 

застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; розширення 

теоретичного світогляду і наукової ерудиції майбутнього фахівця; створення 

та розвиток наукових шкіл, творчих колективів.  

В цілому, науково-дослідницька діяльність студентів є важливою 

складовою системи підготовки майбутніх висококваліфікованих вчених, 

орієнтованих на сучасний конкурентний ринок праці. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

Відповідно до статті І Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 
фізична культура — це «складова частина загальної культури суспільства, що 
спрямована на зміцнення здоров‘я, розвиток фізичних, морально-вольових та 
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 
особистості» [2]. 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, 
життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх 
стосунків між народами і зміцнення миру».  

Фізична культура дозволяє досягти гармонії, як фізичної так і духовної. 
За рахунок її ми можемо вдосконалити своє тіло. Адже регулярні фізичні 
вправи дають - плоский живіт, тонку талію (жінкам), тверді 
біцепси, розвиток мускулатури (чоловікам). [3] 

Важливо, щоб фізичні вправи приносили задоволення. Всім відомо, що 
фізичні вправи сприяють також зняттю емоційної напруги. Втома швидше 
проходить від фізичних вправ, ніж під час пасивного відпочинку (класичні 
досліди І. М. Сєченова). 

Загартовування, як відомо, підвищує імунітет організму. Сприяє його 
стійкості до зовнішніх впливів (холоду, спеки), стійкості до простудних 
захворювань, майже повністю виключає їх. Це також необхідно для 
успішного навчання студента, так як дозволяє регулярно відвідувати лекції та 
отримувати повноцінні знання, готувати домашні завдання, успішно вчитися 
[3]. 

 Кожен має практично всі можливості для загартовування. Процедури  
загартовування не вимагають багато часу, спеціальних умов та обладнання, 
наприклад ходіння в будинку босоніж. Загартовування можна проводити 
цілодобово (на навчанні і вдома, на вулиці і під час відпочинку). Потрібно 
лише бажання і, звичайно, рішучість подолати наше одвічне прагнення до 
комфорту. 
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Можна почати з самого простого: умиватися холодною водою, легко та 

зручно одягатися, провітрювати приміщення, в яких ми живемо та 

навчаємося. Рекомендовано застосування природніх засобів, таких як 

повітряні і сонячні ванни, різні водні процедури, які допоможуть досягти 

загартованості. 

Правильне харчування – це основа фізичного здоров‘я, яка є провідним 

компонентом здорового способу життя.  

Правильне харчування покликане забезпечити організм всіма 

необхідними для нього речовинами, що дозволяють йому рости і нормально 

функціонувати. Також воно є одним з методів профілактики різних 

захворювань, а також виникнення факторів ризику.[1] 

Харчування може розглядатися як основа здоров‘я, якщо воно буде: 

― збалансованим за своїми енергетичними характеристиками; 

― повноцінним, виходячи зі змісту таких харчових речовин, як 

вуглеводи, білки, вітаміни, жири і мікроелементи; 

― регулярним і дробовим, при обов‘язковій умові останнього вживання 

їжі за 2-3 години до нічного сну; 

― мати оптимальну кулінарну обробку; 

― володіти обмеженнями в прийомі алкоголю. 

Раціональне харчування є основою здоров‘я. Людина має неодмінно 

дотримуватися відповідності одержуваних організмом калорій його 

енергетичним витратам. Це дозволить контролювати масу тіла. Добова 

потреба в калоріях залежить від віку людини. Причому з кожним прожитим 

десятиліттям вона знижується на 7-10 відсотків. Також ця кількість залежить 

від статі, інтенсивності праці і професії. Наприклад, чоловікам, які 

проживають у місті і виконують фізичну роботу необхідно 2000-2400 

кілокалорій протягом доби. Жінкам же досить 1600-2000 ккал/добу.  Кожна 

людина, що прагне бути здоровою, повинна неодмінно дотримуватися 

помірності в їжі. Найбільш раціональним варіантом при цьому є так звана 

середина, при якій в їжі немає недоліку, але в той же час і надлишку. 

Неповноцінне, або недостатнє харчування неодмінно призведе до зниження 

маси тіла, що може спровокувати розвиток різних недуг. Варто звернути 

увагу і на регулярність вживання їжі. В ідеалі її прийом повинен бути 

здійснений тоді, коли цього захоче організм. При цьому переважаючим має 

стати триразове харчування, що складається з сніданку, обіду і вечері. До 

цього прийому їжі додаються невеликі перекуси. Це повинні бути фрукти або 

склянка соку. На ніч бажаний прийом будь-якого кисломолочного продукту, 

наприклад, кефіру, ряжанки або йогурту. Важливо також правильно 

розподілити прийняту їжу протягом дня. Варто пам‘ятати про те, що всі 

системи і органи людського тіла працюють у певному природному 

біологічному ритмі. У зв‘язку з цим у першій половині дня необхідно 

витратити до 70 % харчового раціону, решту 30 % потрібно залишити на 

полуденок та вечерю [3]. 
У висновку хотілося б сказати, що для здорового способу життя  

необхідно: позитивний заряд енергії, максимальна зібраність, 
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комунікабельність, відчуття своєї фізичної та психоемоційної привабливості, 
оптимістичний настрій, вміння забезпечити свій повноцінний відпочинок, 
цілісну культуру життєдіяльності. Здоровий спосіб життя сприяє доброму 
самопочуттю, здатності успішно переносити великі навантаження, 
впевненості у своїх силах, більш швидке і повноцінне відновлення після 
розумової діяльності. Кожному необхідні здорове і щасливе життя. 
Оволодіння собою, сила волі, фізичне загартування, безсумнівно, сприяють 
успіхам у навчанні, роботі, сім‘ї [4]. 

Життя – це величезний дар. Не можна жити тьмяно. Не можна витрачати 
життя на недуги, «отрути» (куріння, алкоголізм, наркоманія). Життя занадто 
коротке і хороше, в світі стільки прекрасного і дивовижного. Жага до життя і 
досягнення поставлених цілей - ось головне, про що повинен пам‘ятати 
кожен. Здоровий спосіб життя, фізична культура, загартовування - наші 
надійні помічники. 
Список використаних джерел:  

1. Фізична культура студента і життя: підручник під ред. в. І. Ильинича. 
– М.: Гардарика, 2005 – 15 с. 

2. Краснов І. С. Шляхи формування здорового способу життя студентів 
Питання фізичного виховання студентів. XXVIII. – 2003. –  Вид–во СПбДУ. – 
27 с. 

3. Лісіцин Ю. П. Слово про здоров‘я. – М., 2005. – 56 с. 
4. Глазирін І. Д., Глазиріна В. М., Середенко М. М. Особливості 

фізичного розвитку студентів 2001. Матеріали наук.конф. – 24 с. 
 

Головня Катерина, Костенко Ірина  
Науковий керівник: Пилявець Є.М., викладач-методист 

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ  
 

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ 
 

  В Україні на сьогоднішній день склалась така ситуація в суспільстві, 
що вимагає негайних заходів, спрямованих на формування стратегії 
соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, що 
припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, 
спрямованих на майбутнє вдосконалення держави, підвищення рівня життя 
його населення. Це вимагає формування базових умов, які дозволять 
планомірно підготовляти основу для кожного наступного етапу змін. 

  Україна відстає від більшості країн майже за усіма соціально-
економічними критеріями, залишається на узбіччі світових інноваційних 
систем, що гальмує подальший соціально-економічний і політичний 
розвиток. В умовах, коли провідні світові держави не справляються з 
оздоровленням економіки та забезпеченням соціальних гарантій своїх 
громадян, ті молоді демократії, що мають дефіцит ресурсів, вимушені 
шукати інші шляхи виходу із кризи та забезпечення подальшого політичного 
і соціально-економічного розвитку [1, c. 52]. 



48 

Єдина альтернатива – проведення конкурентоспроможної, адаптивної до 

зовнішніх обурень державної політики України. Така політика може бути 

ефективною лише за активної участі молоді. Необхідно розкрити і втілити 

творчий потенціал молоді, а її соціальний ресурс вважати однією з 

найважливіших основ модернізації суспільства, підвищення 

конкурентоспроможності нашої держави.  

 Молоде покоління є основною формою вияву соціальної активності та 

найефективнішим механізмом взаємодії молоді з державою є молодіжний 

рух. Повстала гостра необхідність посилення уваги до молодіжного руху з 

боку держави, розробки науково обґрунтованого плану дій, результати якого 

стануть відчутні в близькій перспективі. Такий підхід дасть можливість 

сформувати стратегічну мету українського молодіжного руху, спрямовану на 

формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і 

майбутнього держави. Це зробить вплив молодіжного руху на розробку та 

реалізацію державної політики ефективним і змінить сучасну роль молоді 

[2, c. 229]. 

  У свою чергу, в якості однієї з найважливіших умов, виступає 

забезпечення відтворення інтелектуального й трудового потенціалу 

суспільства. Перспективи збереження й накопичення такого потенціалу 

нерозривно пов‘язані зі здійсненням комплексу заходів з освіти й виховання 

молоді.  

В сучасних умовах все наполегливіше висувається завдання більш 

ранньої соціалізації молоді, залучення до пізнавальної та трудової діяльності 

на ранніх етапах життя, продовжується термін її навчання, соціально – 

політичної адаптації, стабілізації сімейно-побутового статусу тощо. Разом з 

тим, незважаючи на невизначеність вікових меж молоді, саме в сучасному 

суспільстві вона виокремлюється у відносно самостійну соціально – 

демографічну групу. Сприяє цьому, перш за все, ускладнення процесу 

соціалізації молоді, посилення вимог з боку суспільства, розрив між віковими 

і соціальними характеристиками, науково-технічний прогрес, який сприяє 

прискореному розвитку молодих людей, процес акселерації молодого 

покоління. При цьому головною ознакою молоді як соціально-демографічної 

групи є процес соціалізації [3, c. 477]. 

 На думку більшості вчених соціалізація – це сукупність усіх соціальних 

процесів, завдяки яким індивід засвоює та відтворює певну систему знань, 

норм, цінностей та моделей ролевої поведінки, які дозволяють йому 

функціонувати в якості повноправного члена суспільства.  

У процесі соціалізації молоді нерідко виникають протиріччя, викликані 

соціально-економічними та політичними змінами, що відбуваються в 

суспільстві. Особливо гостро протиріччя відчуваються тоді, коли це 

стосується безпосередньо самої молоді, у першу чергу – протиріччя між 

об‘єктивною необхідністю реформи системи освіти і виховання та 

можливостями держави забезпечити її ресурсами, коштами; між розбудовою 

соціальної, правової держави та соціальною і правовою незахищеністю 

молоді [4, c. 68]. 
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Майже поза сферою державної молодіжної політики залишається 

великий і практично неврахований контингент так званих безпритульних, 

більшість з яких походить з неблагополучних сімей або безбатченків. Точна 

їх кількість не піддається обліку, багато в чому – у зв‘язку з відсутністю 

чітких критеріїв. 

 Діти та підлітки, які належать до цієї соціальної групи, частину часу 

можуть проживати в сім‘ях, дитячих будинках, інтернатах або перебувати в 

місцях позбавлення волі, але потім знову опиняються на вулиці, де 

кримінальні методи залишаються для них одними з головних при видобутку 

засобів до існування. Завдяки такому способу життя вони дуже часто 

хворіють, страждають від травм. Дуже багато хто з них вживає токсичні 

речовини, алкоголь. Швидко зростає частка тих, хто споживає ін‘єкційні 

наркотики [5, c. 89]. 

  Однак навіть для тієї частини молодіжного контингенту, який 

залишається в спеціалізованих установах, вирішення питання щодо 

соціальної адаптації та ефективної реалізації власного потенціалу вкрай 

ускладнене. Такий стан справ ні для кого не є таємницею, однак значущих 

кроків для того, щоб реально змінити ситуацію на краще, не відбувається 

протягом вже багатьох років. Таким чином, система дитячих будинків 

перетворена на ще один безперервно працюючий канал витоку людського 

капіталу.  

Більша частина молоді не виявляє особливого бажання працювати в 

органах державної влади – майже половина стверджує, що не хотіла б цього. 

Інтерес до кар‘єри в органах влади характерний зараз в більшій мірі для тієї 

частини молоді, яка взагалі не працює. Невпевненість щодо кар‘єрних 

перспектив обертається при цьому не тільки зниженими оцінок власного 

майбутнього добробуту та соціального успіху, але й невпевненістю у 

перспективах розвитку країни в цілому [6, c. 232]. 

Актуальною проблемою в Україні є масовий виїзд молоді за кордон. Ми 

маємо розумних та винахідливих сучасників, які, на жаль, покидають нашу 

країну. Якби держава створила необхідні умови для проживання в країні, ми 

б вийшли на новий рівень економіки.   
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ 

ПАРТІЙ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 

Політичні партії як структури, покликані виражати інтереси певної 

частини населення, сягають своїми витоками Давньої Греції. Аж до кінця 

ХVІІІ ст. партії розвивалися переважно у вигляді тимчасових утворень для 

захисту інтересів окремих осіб чи суспільних груп, аристократичних 

угруповань. Зазвичай, вони відзначалися елітарним характером, а також 

нетривалістю існування, нечіткістю організаційного оформлення, обмеженим 

правом голосу, визначенням привілеїв, передбачуваністю діяльності, 

особистими контактами, репрезентацією партійних інтересів через інститут 

опікунства, становість і замкненість, нечисленність, слабкий зв‘язок з 

масами, внутрішньою нестійкістю. Подібні партії отримали в історії назву 

«протопартій». 

Особливого імпульсу розвиткові партій надали війна США за 

незалежність, буржуазні революції в Англії, Франції та інших європейських 

країнах. Під час Французької революції 1789 р. активізувалися політичні 

клуби, для яких вже були властиві деякі ознаки політичних партій у їх 

класичному розумінні – наявність формальної організаційної структури зі 

зародженням представництва на місцях, представництво у парламенті, 

початки ідеологічного і програмно-політичного оформлення. 

Поняття «політична партія» в його сучасному розумінні сформувалося 

лише в XIX ст. разом зі становленням представницьких інститутів і 

поширенням виборчого права. Утім, однозначного визначення поняття 

«політична партія» досі немає. З цього приводу українські політологи 

А. Романюк і Ю. Шведа зазначають: «Той факт, що в цьому контексті 

йдеться про виборчі об‘єднання, спілки, рухи, політичні об‘єднання, 

товариства, акції чи блоки, свідчить про складність визначення цього 

поняття. Про саму політичну партію можна говорити лише у тому випадку, 

коли йдеться про організації, які поставили собі за мету здійснювати 

постійний вплив на формування політичної волі й тому потребують 



51 

стабільних організаційних структур та політичних програм. Характерною 

ознакою політичної партії є участь у виборах для утримання в своїх руках 

безпосередньої влади та впливу» [1, с. 51-52]. 

У науковій літературі існують різні класифікації політичних партій. 

Найвідомішими серед  них є типології М. Вебера, М. Дюверже, З. Нейманна, 

Дж. Сарторі, Ж. Шарло, О. Кірчхеймера. Водночас, усі існуючі типології є 

певною мірою умовними й такими, що мають лише допоміжний характер. 

Так, зазвичай розрізняють кадрові, масові, всеохоплюючі, картельні партії, 

новітні партійно-політичні утворення. 

Процес еволюції політичних партій у сучасному світі продовжується. І 

вже сьогодні можна зафіксувати у ньому деякі стійкі тенденції. Хоча партії 

досі виконують свої основні функції, ряд вчених вважають, що вони більше 

не виконують свого політичного призначення. Зокрема, спостерігається 

зниження ролі членства та первинних організацій за умови одночасного 

зростання ролі альтернативних партійних структур. Партії як сполучна ланка 

між державою і громадянським суспільством в умовах інформаційної 

експансії втрачають пріоритет у здійсненні комунікацій. Натомість зростають 

можливості ЗМІ та мережі Інтернет у комунікативних зв‘язках з виборцями. 

Відповідно електорат при виборі орієнтується не стільки на партію, скільки 

на той образ, який створюють їй засоби масової комунікації. Партійні функції 

значною мірою перебирають на себе громадські об‘єднання і рухи. В умовах 

зростаючої технологізації виборчого процесу на політичну арену виходять 

консалтингові кампанії, менеджери, іміджмейкери, ньюсмейкери, політичні 

консультанти, які відтісняють партійні організації та їхніх активістів. 

Персоналізація політики зумовлює посилення впливу партійних лідерів і 

зменшення ролі партійних програм.  

У постсоціалістичних країнах типологічну основу формування 

партійних систем визначає відмінний від країн Західної Європи процес 

партійного будівництва «згори» через інституційне оформлення еліт та груп 

інтересів, які й визначають характер інституціоналізації політичних партій. 

Звідси – політичне відчуження і низький рівень політичної участі населення, 

які гальмують демократизацію суспільства й модернізацію політичних 

систем. К. фон Бойме вважає, що у процесі оцінки формування партійних 

систем постсоціалістичних країн слід виходити з наступних критеріїв: 

1) мінімум екстремізму в діяльності партій; 2) чітка структура соціально-

політичних розмежувань; 3) розподіл територіального функціонального 

представництва інтересів; 4) зменшення фракційності в політичних партіях; 

5) зменшення електоральної неусталеності партійних уподобань; 

6) можливість створення і ефективного функціонування коаліційних урядів 

[2].  

Тенденції до трансформації типів і зміни ролі політичних партій 

спостерігаються і в Україні. На думку директора Центру досліджень проблем 

громадянського суспільства В. Кулика, «нинішні українські партії – це свого 

роду закриті акціонерні товариства, де є вигодоодержувачі (олігархи), та 

всевладний лідер чи правління (де все вирішується)». Така партія не може 
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мати власної думки й «виступає машиною отримання голосів» [3]. Дослідник 

вважає, що вже у короткостроковій перспективі розвиток політичних партій 

України включатиме три основні типи партій:  

1.«Партія-орден», яка включатиме добровольців, об'єднаних 

«священною метою». Він не буде відзначатися чисельністю й не прагнутиме 

розширення електоральної бази. Включатиме лише обраних, ідеологічно 

витриманих членів з претензіями на формування ядра нової державної еліти. 

Авторитарний стиль лідерів подібних партій перетворюватиме їх на 

політизовані секти.  

2.«Партія-коаліція», яка означатиме коаліцію різних спільнот, 

об'єднаних єдиною ідеологією і принципами узгодження інтересів. Основою 

таких партій буде нефіксоване членство й фінансування через особисту 

участь прибічників. Такі партії відрізняє ідейна гнучкість, демократична 

організація, відсутність чіткого розмежування між членами і прихильниками.  

3.«Партія-мережа», для якої властивим є онлайн-членство, динамічне 

делегування повноважень, компетентність тих, хто приймає рішення, 

контроль через довіру. Передбачає існування співтовариств з різними 

цінностями, співтворчість активістів, живу програму, яка може динамічно 

змінюватись як своєрідний проект майбутнього. Характерними ознаками 

формування партійної системи на цій основі, на думку В. Кулика, буде 

активне залучення до вироблення політики структур громадянського 

суспільства (експертних співтовариств, аналітичних центрів, груп інтересів); 

формування контреліти; крах картельних партій і олігархічного консенсусу; 

плюралізм форм самоорганізації; співробітництво різних ціннісних груп; 

особливе трактування громадянства як усвідомлених прав і обов‘язків [3]. 

Отже, попри все розмаїття політичних партій, їх роль у сучасному світі 

постійно зменшується. Так чи інакше політичні партії постають у свідомості 

громадян як олігархічні, бюрократичні структури, діяльність яких характерна 

негативним відтінком. У той час, як політичні партії все гірше виконують 

свої функції по захисту громадян від свавілля влади, неурядові організації і 

масові рухи все більше приваблюють громадян як структури ще не зіпсовані 

всевладдям. В умовах прискореного інформаційного розвитку втрачаються 

можливості партій безальтернативно впливати на електорат. До того ж, в 

умовах, коли рішення ухвалюють представники мережевих структур, партії 

не в змозі виконувати свої програмні положення. Разом з тим, альтернативи 

політичним партіям як політичному інституту, який системно проводить 

своїх представників у законодавчі органи; забезпечує відтворення політичної 

еліти, формування і легітимацію державних органів; трансформує стихійні 

форми політичної активності в організовані дії, в сучасному світі досі немає. 

Відтак сучасна партійна криза пов‘язана скоріше з пошуком нових 

організаційних форм, а не зі зникненням партій з політичної арени як таких. 
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ПРОБЛЕМA ДУХОВНОСТІ  В СУЧAСНІЙ  УКРAЇНІ 
 

Євроінтегрaційні процеси тa кризовa ситуaція, в якій перебувaє нa 

дaному етaпі Укрaїнa, вимaгaють пошуку нових шляхів подолaння 

негaтивних тенденцій соціaльно-економічного тa духовного розвитку. Aдже, 

суспільство повинно шукaти духовні цінності, які виведуть крaїну із 

кризового стaну, бо ми живемо у тисячолітті руйнaції  глобaльних ідеологій 

тa зaнепaду людського духу. В новому просторі утворилaся певнa етичнa 

прогaлинa, щоб її зaповнити, потрібні нові ідеї, нові погляди нa минуле тa 

мaйбутнє, які повинні дaти можливість усвідомити склaдну дійсність тa 

нaдaти рецепти для її змін. Сaме тому підвищення рівня духовності 

суспільствa, вдосконaлення культури – aктуaльнa тa необхіднa умовa 

формувaння гaрмонічної особистості, подaльшого зміцнення мaтеріaльних і 

духовних основ сучaсного життя, подолaння негaтивних явищ, підвищення 

інтересу до громaдських спрaв. 

Проблемa духовності досліджувaлaсь тaкими видaтними філософaми як 

Е. Лібaновa,  В. Aндрущенко, М. Михaльченко, П. Ситник, В. Кононенко, В. 

Воронковa, В. Вернaдський, В. Соловйов, П. Флоренський тa ін.  

Духовні цінності – це значущі вищі: ідеї, якості людського характеру, 

вірування, що формуються у внутрішньому світу особистості, на рівні 

глибинних почуттів, та спираючись на які, людина духовно розвивається 

Духовність є здатністю до позитивних перетворень фундаментального 

рівня, тобто до духотворних дій, які сприяють проявам духу. Історично саме 

релігія поширювала духовні практики, але духовність не обов‘язково 

релігійна. Духовність може бути не пов‘язана з традиційною моральністю. 

Духовність ― не всяка творчість, а лише творчість на рівні фундаментальних 

перетворень. 

Духовність різко протиставлена культурі як зразкам, еталонам та 

нормам в процесах відтворення, трансляції, збереження та перетворення і 

цивілізації як системі мотивацій в процесах відтворення, поширення та 

перетворення [1, с. 89]. 
Сучасна криза суспільства – системна, складається з ланок кризових: у 

духовності, моралі, ідеології, політиці, економіці та соціальному житті. Криза 
духовна – найглибша, найстрашніша, це – криза першого порядку. Цьому 
сприяють пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, послаблення 
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виховної роботи з боку органів виконавчої влади, закладів освіти і культури. 
Ми переживаємо кризу особистості – втрату тих внутрішніх обмежень і 
доброчесності, котрі не дають людському суспільству впасти у безодню своїх 
темних інстинктів. Люди чим далі, тим більше беруть участь у гонитві за 
сьогоденними цілями, за речами, суспільство у безглуздому накопиченні 
переходить всі розумні межі, забирає час, нерви, сили. Наша цивілізація – 
грошово-речова. На жаль, ознакою прискореного розвитку цивілізації є 
відставання і занепад духовності. Історія довела: людина, яка розвивається 
бездуховно, повертається до тваринного існування, стає агресивною і кінець-
кінцем самознищується. Невідповідність індивідуумів певним духовним 
якостям призводить до руйнування суспільства. Занепад духовності веде до 
деградації людини.  

Сучaсну соціaльно-економічну ситуaцію в Укрaїні з погляду 
економічних і соціокультурних умов існувaння можнa охaрaктеризувaти як 
трaгічну для більшості людей. Проте, нa нaшу думку, нaйбільшою 
проблемою є духовнa кризa ‒  відчуття величезної кількості людей 

безглуздості того життя, яке вони ведуть. Життя усклaднене тим, що в ньому 
вaжко знaйти позитивний зміст через руйнувaння стaрих і дискредитaцію 
«нових» цінностей [2, с. 280]. 

Глобальні зміни в політиці призводять до потрясінь в економіці, що 
зумовлює ще більш катастрофічні явища в культурній сфері. Низький 
культурний рівень суспільства в цілому й усіх його структурних елементів, 
зокрема, призводить до створення системи утилітарних цінностей, виходячи 
з яких людина чи певна спільнота турбується тільки про свої власні 
корисливі інтереси, не цінуючи потреби інших людей і суспільства в цілому.  

Очевидно найвища духовність для нас – християнська. Важливими 
християнськими цінностями є смирення, терпіння, страждання. І. Христос 
пройшов цілу низку страждань і мук, щоб врятувати людство від загибелі і 
дати йому шанс до порятунку, до вічного спасіння. Все наше життя 
наповнене безліччю різноманітних подій і явищ, і багато з них приносять нам 
біль і розчарування. Але ми повинні усвідомлювати, що тільки проходячи 
через страждання і випробування людина загартовується і здобуває 
необхідний досвід життя. Але головне полягає в тому, що саме подолавши 
біль утрати людина починає внутрішньо рости і розвиватися, формуючи вищі 
духовні цінності. Саме страждання є потужним стимулом до духовного 
розвитку людини. Давні мудреці говорили: «Те, що примушує нас страждати, 
вчить нас мудрості». Істинно мудрою є та людина, яка пройшовши великий 
життєвий шлях, побудувала цілісну картину світу, в основі якої лежить 
глибинне розуміння сутності явищ та процесів світу, що витікає із системи 
високих морально-етичних цінностей.  

Сучасній соціокультурній ситуації в Україні притаманні тенденції 
зростання бездуховності, що проявляється як у відношенні до життєвих 
проблем, до культури, до освіти, так і в поведінці, у людських 
взаємовідносинах. Деморалізаційні процеси в суспільстві, криза духовності, 
культ легких грошей та задоволень, які до цього ж нав'язуються засобами 
масової інформації, створили ускладнену ситуацію у вихованні та розвитку 
моральних цінностей [3, с. 337]. 
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Таким чином,  такі чинники культури, як моральна цінність, народні 

норми і нормотворчі традиції, етикет, фольклор і релігійність, формують тип 

духовності української людини, фундаментують сферу духовної культури. 

Розв‘язувати загальні проблеми, не вдивляючись, як їх вирішували у світі 

протягом століть, – значить, відмовитися від права спадкоємництва – права 

високої культури народу, який зберіг себе і право на майбутнє.  

На сьогоднішній день в українців система глибинних зв‘язків 

традиційної моральної культури дещо зруйнована, хоча й має тенденцію до 

відновлення. Варто повернутися до тієї високої народної духовної культури 

України, коли звичаї, нормотворчість, традиції, обряди і ритуали були 

відкореговані і визначались морально-релігійною спрямованістю. 
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МОЛОДЬ — ТРУДОВИЙ РЕСУРС КРАЇНИ 
 

Молодь ― це така соціально-демографічна група суспільства, яка 

характеризується в першу чергу тим, що знаходиться на стадії трудового і 

соціального самовизначення, ще не сформувалася як суб‘єкт трудової 

діяльності, має здатність до постійній зміни трудових функцій. В силу цього 

вона є досить яскраво вираженою групою ризику, і тому має низку 

специфічних признаків, що відрізняють її від інших соціально-вікових груп:  

1) виходить на ринок праці вперше і відрізняється від дорослих 

працівників відсутністю значного виробничого стажу; 

2) відрізняється нестійкістю життєвих установок, і через це більш 

мобільна при виборі та пошуку робочого місця; 

3) має нижчий статус зайнятості; 

4) характеризується найчастіше низьким рівнем професійної орієнтації, 

інформування і про стан ринку праці, попит на конкретні спеціальності, 

можливості професійного навчання, про основи трудового законодавства; 

5) має свої специфічні домагання до режиму роботи, рівня оплати праці 

та кар'єрного росту.  
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Молодь перш за все є трудовими ресурсами країни. Розвиток економіки 

прямо залежить від стану і кваліфікації трудових ресурсів. 

За останні десять років кількість молодих людей в Україні як в 

абсолютному вимірі, так і відносно до загальної чисельності населення в 

країні збільшилося. Тим не менш ускладнення соціально-економічного 

становища в Україні зробило негативний вплив на молодь. Рівень офіційного 

безробіття в 2010 році серед молоді зріс у порівнянні з 1995 роком майже в 

11 раз. Молодь становить 28% всіх офіційно зареєстрованих безробітних. 

Серед молодих людей України спостерігається масове тютюнопаління та 

наркоманія (90% наркоманів - молоді люди у віці до 30 років) 40% молодих 

громадян зайняті у нерегламентованому секторі економіки. Рівень 

злочинності та правопорушень серед молоді в 15 рази вище в порівнянні з 

початком 90-х років, хоча протягом останніх років він почав знижуватися. 

Обсяг державних коштів, виділених на надання кредитів для здобуття освіти, 

охоплює лише 0,1% тих, хто навчається на умовах контрактної оплати 

навчання. За даними досліджень, для половини сімей вища освіта 

недоступна, 34% молодих людей не навчаються і не підвищують 

кваліфікацію за відсутності умов [1]. 

З України стрімко «біжить» молодь. Масштаби виїзду з України 

зростають - здається, влада навіть не усвідомлює, які це матиме наслідки. За 

кордоном сьогодні працюють від 3 до 5 млн українців. Тільки в Польщі 

налічується до 1 млн наших працівників. Також цікаво, що за результатами 

цього дослідження Польща (22,5% від загальної кількості українських 

заробітчан) обійшла Росію (19,2%) в якості основної країни призначення для 

довгострокових трудових мігрантів. За ними слідують Чехія (18%), Італія 

(15,7%) і Німеччина (3,2%). На сьогоднішній день в Україні існує безліч 

молодіжних громадських організацій та рухів, які займаються молодіжною 

проблематикою. Щоб зацікавити молоде покоління [2]. 

 Для досягнення високих темпів економічного розвитку країни потрібна 

інноваційна модернізація національної економіки, заснована на 

людиноцентричній моделі розвитку. Необхідними кроками для цього є 

детінізація економіки, дерегулювання бізнесу, боротьба з корупцією, 

лібералізація податкової політики, впровадження інноваційних технологій, ІТ 

та креативної економіки, зменшення енергоємності і так далі [3]. В реалізації 

розвитку економіки без трудових ресурсів у вигляді молоді неможлива. 

Українська молодь повинна активно брати участь в житті своєї країни. 

Для цього в Україні потрібно провести заходи для розвитку молоді. Аналіз 

світових тенденцій у галузі молодіжного розвитку показує, що стрімкий 

розвиток технологій, зміни в організації праці та трудових відносинах, а 

також нові форми підприємництва вимагають постійно адаптуватися до 

нових умов ринку праці і призводити професійні навички у відповідність з 

потребами ринку праці. Щоб забезпечити молоді кращі можливості, 

конкурентоспроможні позиції для переходу до гідного працевлаштування, 

потрібно:  
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- інвестувати в освіту і навчання максимально високої якості, що дають 
молодим людям навички, які відповідають вимогам ринку праці; 

- забезпечувати їм доступ до соціального захисту і основних послуг, 
який би не був їх трудовий договір, і створювати рівні умови для всіх, щоб 
кожна цілеспрямована молода людина, незалежно від статі, рівня доходів та 
соціально-економічного становища, міг продуктивно працювати; 

- збільшувати обсяг інвестицій у виробництво та підвищувати 
інклюзивність ринків праці і суспільства в цілому. 
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ: ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТ 

 
Збереження здоров‘я людей , особливо молоді, є важливим фактором 

сьогодення для вирішення економічного, політичного та соціального 
розвитку держави. Найважливішою складовою частиною виховної роботи з 
молоддю є виховання здорового способу життя. На даний час проблеми 
здоров‘я молоді знаходяться в сфері першорядних інтересів держави. 
Політика будь якої держави в цьому напрямку передбачає формування 
фізично здорової, освіченої, всебічно розвиненої, соціально активної 
особистості, що знайшло відображення в пріоритетному національному 
проекті «Охорона здоров‘я». Головною проблемою України є збереження і 
зміцнення здоров‘я дітей та учнівської молоді. Велике занепокоєння 
викликає різке погіршення фізичного та розумового розвитку підростаючого 
покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання 
смертності. Тривожним є стан здоров‘я дітей та учнівської молоді: 
відмічається зниження рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості, 
збільшується кількість хронічних хвороб органів травлення, дихання зору, 
опорно-рухового апарату, серцево-судинної та ендокринної систем; 
зберігається стійка тенденція до зростання нервово-психічних розладів, 
злоякісних новоутворень та соціально-небезпечних хвороб(туберкульоз, 
ВІЛ/СНІД ).  

Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення 
соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають 
психоневрологічні захворювання [1]. Такі ж проблеми має і студентська 
молодь. Зростає швидкими темпами  показник надлишку ваги у школярів та 
студентської молоді. 
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Основним завданням України є сприяння духовному, інтелектуальному, 

фізичному зростанню молодого покоління, гармонійному та всебічному 

розвитку особистості. Це змінює адаптивні можливості організму людини і 

реалізується через формування здорового способу життя. Сучасне покоління 

має усвідомлювати важливість здорового способу життя, морально, психічно 

та фізично самовдосконалюватись, дбайливо ставитися до власного здоров‘я 

та здоров‘я оточуючих [2]. 

Однією з найважливіших причин, які призводять до погіршення стану 

здоров‘я людини, є недостатньо високий рівень культури здоров‘я. На 

сьогодні спостерігається небезпечна тенденція щодо розповсюдження 

алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й токсикоманії у 

молодіжному середовищі [3]. Тому потрібно залучати молодь до 

здоров‘язберігаючого процесу, формування в них активної позиції щодо 

зміцнення і збереження власного здоров‘я. Поняття «здоров‘я зберігаючі 

технології» об‘єднує в собі багаточисленні напрями формування,  

збереження та зміцнення здоров‘я молоді [3]. 

Під здоров‘я зберігаючими технологіями розуміється: 

― сприятливі умови навчання, а саме: відсутність стресових ситуацій, 

адекватність вимог, методик навчання та виховання; 

― оптимальна організація навчального процесу, відповідно до вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм; 

― повноцінний та раціонально організований руховий режим [4]. 

Впровадження здоров‘я зберігаючих освітніх технологій пов‘язано з 

використанням медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-

оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних здоров‘я зберігаючих 

технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Здоров‘я зберігаючі та здоров‘я формуючі технології дозволяють 

зберігати наявний стан учнівської молоді, формують більш високий рівень 

їхнього здоров‘я, навички здорового способу життя, дають можливість 

здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку і проводити 

відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи . 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 

Подальший розвиток України повною мірою залежить від успіху тих, 
хто завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. Це обумовлює 
важливість реалізації ефективної молодіжної політики держави, яка 
максимально відповідатиме потребам молодої людини та водночас держави. 
Державна молодіжна політика повинна відображати позицію держави щодо 
цієї групи населення, її погляд в майбутнє та адекватність політичного курсу, 
створювати необхідні умови, гарантії для соціального становлення і розвитку 
молодого покоління. 

Оскільки дане економічне явище є однією з найважливіших проблем 
будь-якої країни світу, то й до її вирішення зверталася велика кількість 
зарубіжних та українських науковців. Зокрема це, А. Б. Зємба, Н. В. Діденко, 
О. Ф. Родак, тощо. 

Соціально-психологічні особливості молоді пов‘язані насамперед з 
мотивацією професійного вибору. Важливу роль в житті молодої людини 
відіграє правильно обрана майбутня професія. Саме вона визначає активну 
позицію в суспільно-політичному житті, високий професіоналізм, 
матеріальний достаток і сімейний добробут. 

Як показує аналіз ситуації на ринку праці, незважаючи на відносно 
високий рівень мобільності молоді на ринку праці, дана категорія населення 
є однією з найбільш уразливих в плані безробіття. Сучасний стан суспільства 
та тенденції його розвитку багато в чому визначають стан молоді на ринку 
праці, а також формування сукупності факторів, що характеризують появу і 
динаміку молодіжного безробіття. 

У сучасному українському суспільстві безробіття серед молоді  є однією 
з національних проблем. І пов‘язано це з тим, що молодь – це майбутнє 
суспільства, а її трудова діяльність є джерелом коштів для соціального 
забезпечення різних категорій населення. 

Безробіття серед молоді є серйозною соціально-економічною проблемою 
для сучасного суспільства. Відсутність роботи веде молодих людей до повної 
деградації: з‘являються проблеми в розвитку і становленні особистості, 
розпадаються шлюби, зменшується народжуваність, збільшується кількість 
злочинів тощо [1, с. 81] . 

Безробітну молодь можна структурувати в залежності від сфери 
діяльності та представити двома групами – економічно активною та 
економічно пасивною молоддю. Економічно активна молодь охоплює 
зайнятих у формальній економіці , безробітних і зайнятих у тіньовій 
економіці. Економічно пасивна молодь складається з шести окремих підгруп: 
тих, хто навчається  у закладах освіти; військовослужбовців строкової 
служби; зайнятих вихованням дітей; зайнятих у домашніх господарствах; 
особи які офіційно не працевлаштовані; маргінальні групи [2, с. 194] . 
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Молоді люди складають 35 % працездатного населення країни, проте, 
будучи більш енергійними, впевненими у власних силах і оптимістичними в 
порівняні з іншими групами населення, вони особливо уразливі перед лицем 
життєвих проблем, зокрема вони зазнають великих труднощів при пошуку 
роботи і подальшого працевлаштування [1, с. 82] . 

На становищі молоді позначається загальне зниження рівня життя та 
зубожіння населення. Кризовий стан суспільства негативно відбивається на 
відношенні молоді до трудової діяльності. Більше половини опитаних 
молодих людей відзначали, що оплата за роботу, яку вони сьогодні 
виконують, не забезпечує їм можливості вирішувати насущні проблеми. 

Оцінюючи молодіжний ринок праці, можна відзначити, що його 
особливістю є низька конкурентоспроможність молоді в порівнянні зі 
старшими віковими категоріями. Особливо гостро ця проблема стоїть перед 
підлітками  і молоддю у віці від 20 до 24 років. За даними Державної служби 
статистики України у І кварталі 2015 року рівень зайнятості серед осіб у віці 
25 – 29 років становив 71,1 % та був вищим, ніж у середньому серед всіх 
вікових груп (56 %), а серед осіб віком 15-24 роки цей показник склав лише 
27,9 %. Високий рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина 
молодих людей не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи. 
Крім того, близько 50 % працюючої молоді становить групу з низьким 
професійним статусом, тобто працює не за фахом [1, с. 82] . 

Для подолання проблеми безробіття, зокрема серед молоді, державною 
службою зайнятості здійснюються заходи активної політики сприяння 
занятості населення: надання інформаційних, консультаційних та 
профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої 
роботи, сприяння в працевлаштуванні громадян, у тому числі шляхом 
організації підприємницької діяльності, організація професійної підготовки, 
підвищення кваліфікації безробітних, організація і фінансування громадських 
робіт, виплата допомоги по безробіттю. 

Рівень безробіття в країні напряму залежить від стану економіки країни. 
Проблема безробіття в країні є однією з головних. Безробіття не може бути 
доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його 
зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна 
спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство − 
персонал. Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором 
активності працюючого населення, а з іншого − великим суспільним лихом. 
Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але 
жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. 

Дивлячись на новітні наукові розробки та світову практику формування 
ефективної політики регулювання зайнятості і безробіття в Україні, 
запорукою вирішення проблеми є розробка і реалізація широкого комплексу 
відповідних заходів, насамперед, у соціально-трудовій сфері. Слід посилити 
увагу щодо оновлення та підвищення технічного рівня робочих місць, 
зокрема, для того, щоб кожне з них забезпечувало зайнятому прожитковий 
мінімум і подальше зростання заробітної плати ( з урахуванням інфляції ). Це 
дасть можливість привести заробітну плату у відповідність з продуктивність 
праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, зменшити приховане безробіття  
[1, с. 84] . 
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ПРОБЛЕМИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

 Попри те, що проблеми рівня життя населення є традиційно 

актуальними як серед широкої громадськості, так і в середовищі наукового 

співтовариства, і різним її аспектам фахівці присвятили сотні наукових 

студій,  як показав аналіз останніх, серед вчених досі немає єдиної думки 

щодо змісту поняття "рівень життя". Загалом, нами було виокремлено два 

підходи щодо цього: так, згідно з думкою О. Горшеніної, рівень життя – це 

рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і 

показників, що характеризують досягнутий рівень благополуччя [1, с. 131] , 

водночас, згідно з рекомендаціями ООН, рівень життя – це сукупність таких 

показників, як: здоров‘я, зокрема демографічні умови, їжа, одяг, фонди 

споживання і нагромадження, умови праці, зайнятість, організація праці, 

освіта, зокрема письменність, житло та його благоустрій, соціальне 

забезпечення. 

Відповідно до конвенцій Міжнародної організації праці, кожна людина 

має право на такий життєвий рівень (включаючи продукти харчування, одяг, 

житло, медичний догляд, соціальне обслуговування), який необхідний для 

підтримання здоров‘я і добробуту її та її родини, а також право на 

забезпечення в разі безробіття, непрацездатності, втрати годувальника і т. 

ін. У кожній країні ці права реалізуються на основі національної концепції 

рівня життя. Згідно зі статтею 48 Конституції України, «кожен має право на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім‘ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло» [2]. 
Економічні перетворення в Україні за роки незалежності 

супроводжувалися не лише класичними економічними кризами, але й 
криміналізацією економіки, глибокою диференціацією доходів населення, в 
тому числі заробітної плати, зміною соціальної структури суспільства, 
виникненням «тіньової» економіки, інфляції. Як наслідок, станом на 2017 рік 
Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя «The Legatum 
Prosperity Index», складеного британським аналітичним центром. Найнижчі 
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оцінки Україна отримала у галузі охорони здоров‘я та особистої безпеки – по 
135 балів із 149, трохи кращі – за показниками ефективності роботи влади та 
рівня соціального капіталу –  130 та 115 балів відповідно, найкращими ж 
виявилися показники у галузі освіти – 48, економіки – 84, а також свободи 
особистості – його оцінили у 95 балів. Прикметно, що цьогорічний рейтинг 
України на 5 позицій нижчий, аніж минулого року – тоді Україна була 107-ма 
серед інших держав світу. Починаючи з 2006 року, коли був опублікований 
перший Індекс процвітання, наша держава опустилась у таблиці на 17 
позицій. 

Серед проблем, що характеризують рівень життя населення України, 
одне з центральних місць посідає проблема катастрофічного скорочення 
населення. До такого стану справ, зокрема, спричиняють погіршення якості 
життя, військові дії на Сході України, стійка тенденція еміграції робочої сили 
за кордон. Водночас, імміграція в Україну є практично нульовою, так як 
людей, які бажають приїхати сюди, відштовхують політичні та економічні 
проблеми країни. Різко падає народжуваність, адже сім‘ї не можуть 
дозволити собі більше 1-2 дітей, чимало є й таких, які взагалі не хочуть мати 
спадкоємців. Так, якщо ще кілька років тому (до початку революції, кризи і 
військових конфліктів) на добу могло народжуватися до 1000 немовлям, то 
станом на 2017 рік ця цифра знизилася до 800. За минулий рік на території 
України народилося близько 200 тисяч дітей. Що ж до середньої тривалості 
життя в 2017 році, як для жінок, так і для чоловіків, становить 68,8 років. Цей 
показник не тільки є набагато нижчим рівня західноєвропейських країн, але 
меншим за середню тривалість життя в світі, яка згідно з даними ООН 
становить 71 рік. 

Негативним чином на рівні життя населення позначаються інфляційні 
процеси. Так, в лютому 2018 року індекс інфляції склав 100,9 %. У 
середньому, згідно прогнозів, у 2018 році ціни на споживчому ринку 
зростуть на 5 %, зокрема, на продукти харчування (м‘ясо, молочні та зернові 
продукти, овочі, товари бакалійної групи, тощо) – на 3%; на підакцизні 
товари – на 5 %; на тарифи на житлово-комунальні послуги – на 4%; на 
паливно-мастильні – на 3.1 %; на послуги зв‘язку (зокрема поштові послуги) 
– на 3.5 % [3]. 

За інформацією Держкомстату, у ІІІ кварталі 2017 року номінальні 
доходи населення склали 642,1 млрд грн, що було на 20,2 % більше, 
порівняно з відповідним періодом 2016 року. Наявний дохід, який може бути 
використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 
16,4 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – 
на 0,2 %. Разом з тим, рівень бідності в Україні залишається традиційно 
високим і продовжується неспинно зростати. Так, якщо в 2015 році за межею 
відносної бідності перебувало 23,8 % населення, то в 1 півріччі 2017 року цей 

показник склав до 25,4 %. Як свідчать дані опитування КМІС, у 2017 році 
12 % українців не мали достатньо грошей на їжу. Ціни на споживчому 
ринку, за даними Держкомстату України, у липні 2017 року, порівняно з 
попереднім місяцем, зросли на 0,2 %, а порівняно з груднем 2016 року – на 
8,2 % [3]. 



63 

Минулого року в Україні було зареєстровано 354,4 тис безробітних 

громадян. Тішить, що в цьому питанні намітилася позитивна динаміка, адже 

на кінець 2016 року ця цифру становила 390,8 тис (майже на 9,5% більше). Із 

загальної кількості безробітних близько 284 тис отримували матеріальну 

допомогу, в середньому це – 2 тис 331 грн. Прикметно, що безробітних жінок 

в Україні більше, ніж безробітних чоловіків: 189,5 тис проти 164,9 тис. При 

цьому кількість безробітних чоловіків за рік скоротилася більш ніж на 15%, а 

жінок – лише на 3,6% [3]. 

За таких умов нагально необхідною постає розробка системи соціальних 

стандартів, яка б дійсно забезпечувала гідний рівень життя населення та 

відповідала європейським стандартам, при цьому її запровадження має 

передбачати поступові етапи досягнення цих стандартів протягом кількох 

років окремо для кожної категорії населення. З огляду на це, в основу 

розрахунку допомоги необхідно закласти не прожитковий мінімум, як це 

визначається в діючих соціальних законах, а соціальні стандарти [3]. 

Отже, наведені дані свідчать, що рівень життя населення в Україні на 

сьогодні є доволі низьким, а можливості його підвищення виглядають 

більше, ніж сумнівно. Досягти позитивних зрушень у цій сфері можна лише 

за умови реалізації державою низки масштабних макроекономічних 

перетворень, успіх яких дозволить нашій державі вже в недалекому 

майбутньому позбутися статусу відсталої периферії та наздогнати розвинуті 

країни. 
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ВОЛЕЙБОЛ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ 
 

Волейбол ― вид спорту, командна спортивна гра, в процесі якої дві 

команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеною сіткою, 

прагнучи направити м‘яч на сторону суперника так, щоб він приземлився на 

майданчику супротивника, або гравець команди, що захищається, допустив 

помилку [3]. 
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Волейбол одна з найпопулярніших спортивних ігор у нас в країні і за 

кордоном. Заняття волейболом сприяють вихованню у займаються почуття 

колективізму; наполегливості, рішучості, цілеспрямованості; уваги і 

швидкості мислення; вчить здатності керувати своїми емоціями, розвиває 

фізичні якості. Ця гра є одним з найефективніших способів фізичного 

виховання. В процесі гри волейболісти виконують різноманітні рухи 

відповідно до швидкою зміною ситуації, змінюється інтенсивність і 

тривалість діяльності кожного гравця [1; 4]. 

При навчанні прийому знизу неприпустимі максимальні швидкості 

підходу до м‘яча, вони повинні бути малими або у швидкому кроці. 

Студентам не пропонуються складні обертання, перекиди, стрибки при 

нападаючому ударі, на блоці, силова подача в стрибку. Використовуються 

паузи для відновлення ЧСС до 100-120 уд./хв. Викладач уважно контролює 

самопочуття і ступінь втоми студентів (блідість, слабкість, млявість, 

запаморочення, порушення координації рухів). Заняття рекомендується 

проводити з малими фізичними навантаженнями. Значна частина студентів 

рідко відвідувала уроки фізичної культури в школі і не займалася у 

спортивних секціях, тому слід врахувати що, всі прийоми волейбольної 

техніки вони не вивчали раніше [2]. 

Окрім вирішення навчальних і виховних завдань, використання цієї 

спортивної гри в процесі фізичного виховання сприяє підвищенню інтересу 

студентів до занять спортом взагалі та їх активному відпочинку з 

використанням фізичних вправ у позаурочний час. Водночас заняття 

волейболом забезпечують комплексний і різнобічний вплив на організм, 

високий рівень фізичних навантажень, що особливо важливо в аспекті 

покращення фізичного стану учнів [4]. Останнє сьогодні розглядається як 

одне з найважливіших завдань у зв‘язку з негативною тенденцією у вияві 

рухових і морфо-функціональних показників студентів  

Згідно з визначенням Міжнародного комітету із стандартизації тестів 

фізичний стан ― характеристика особистості людини, стан її здоров‘я, 

статури і конституції, функціональних можливостей організму, фізичної 

працездатності та підготовленості. Покращити ці показники неможливо 

ніяким іншим шляхом, крім систематичного використання помірних і 

високих фізичних навантажень. Аналіз наукової літератури засвідчує 

відсутність досліджень, спрямованих на розроблення ефективних технологій 

навчання студентів ВУЗів елементам гри у волейбол у процесі фізичного 

виховання. Зокрема це стосується: початку вивчення її елементів з 

урахуванням положень «випереджувального навчання»; ефективності 

використання традиційного (розподіл матеріалу впродовж декількох 

навчальних років) чи «концентрованого» навчання; визначення педагогічних 

умов досягнення найкращого результату у комплексному вирішенні завдань 

із вивчення елементів гри та покращення фізичного стану студентів [1].  

Навчання техніки прийому м‘яча знизу рекомендується проводити 

поетапно. Прийом м‘яча, технічний прийом захисту, що дозволяє залишити 

м‘яч у грі після нападників дій суперника. 
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1. Розповідь і показ прийому м‘яча знизу в цілому на місці, імітація руху 

без м‘яча. 

- з І.П. широка стійка ноги нарізно, корпус нахилити вперед під кутом 

45°, руки прямі з‘єднані в кистях, долоні дивляться вперед-вниз; кисті 

знаходяться на рівні колін; при наближенні м‘яча зустрічний рух починають 

ноги, руки піднімаються до рівня живота; 

- після показу в цілому повторити 3 рази, і після паузи повторити 2серії 

по 3 рази; 

- виправлення помилок і повторення показаного вправи 2 серії по 3раза; 

2. Імітація (без м‘яча). Виконуємо на кожен крок прийом знизу на 

відстані 5 м; повернення на І.П. і повтор 3 рази..  

3. З м‘ячем у руках виконати попередню вправу. Руки прямі м‘яч 

тримати кистями, виконати прийом, випрямляючи ноги. 

4. Вправи в парах, відстань 5 м. По черзі підходити до партнера на 

відстань 2 м і кидати м‘яч за рахунок розгинання ніг, зайняти І.П., повторити 

3 рази. 

5. Вправи в парах. І.П. широка стійка ноги нарізно, нахил корпусу 45 °; 

гравець готовий для прийому, а другий подає йому м‘яч точно на зап‘ястя, 

перший робить зустрічний рух ногами, повертаючи м‘яч партнеру з 

траєкторією польоту висотою 3-4 м (3-4 серії по 5 повторень).  

6. Вправи в парах, відстань 5 м, гравці виконують прийом знизу в один 

дотик 5 разів по 3 серії на відстань 5м.  

7. Прийом м‘яча знизу над собою (5 разів по 5 серій) 

8. Вправи в парах. Кидки вліво або вправо від партнера, 5 разів в кожну 

сторону 2-3 серії. Переміщатися до м‘яча приставним кроком або стрибком.  

9. У трійках: один кидає через сітку інший приймає, а третій стоїть біля 

сітки, ловить м‘яч після прийому і кидає м‘яч під сіткою першого гравця. 

Повторити 2-3 серії по 10 разів [5].  

Для волейболу характерна висока емоційна та інтелектуальна 

насиченість. Високий емоційний підйом і хороша морально-вольова 

підготовка нерідко призводять до перемоги над більш сильним суперником, а 

найголовніше, над своїми власними слабкостями. Такий вид спорту як 

волейбол, дає можливість студентам розвивати свої фізичні якості та 

удосконалювати техніку гри. 
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[Козіна Ж. Л., Поярков Ю. М., Церковна О. В., Воробйова В. О.]; під ред..  

Ж. Л. Козіної. — Том 1: Загальні основи теорії і методики спортивних ігор. 

— Харків, 2010. — 200 с. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства значно посилюється у зв‘язку з реалізацією Україною стратегії 

інтеграції у Європу та подальшого розвитку ринкової економіки. Високий 

рівень конкурентоспроможності підприємства свідчить про ефективність 

його функціонування, гнучкість у адаптуванні до змін середовища 

функціонування, високу якість продукції та адекватну цінову політику, 

позитивність сприйняття споживачами бренду, торговельної марки компанії, 

високий рівень кваліфікації персоналу тощо.  
Чимало вітчизняних і зарубіжних вчених досліджували теоретичні 

аспекти конкурентоспроможності і зробили значний внесок у розвиток 

сучасної теорії конкурентоспроможності: Г. Азоєв, Л. Гринів, Я. Гордон, Ж.-

Ж. Ламбен, А. Павлов, М. Портер, А. Сміт, Ф. Хайєк, Т. Харченко, П. Хейне, 

А. Челенков, Й. Шумпетер, А. Юданов. 

Метою даної розвідки є обґрунтування теоретичних основ 

конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. 

Загальновідомо, що конкуренція – це рушійна сила розвитку 

суспільства, головний інструмент економії ресурсів, підвищення якості 

товарів і рівня життя населення. Змагання товаровиробників розвиває 

економіку, адже ті підприємства та організації, які не відповідають вимогам 

ринку, припиняють діяльність і на ринку залишаються функціонувати лише 

конкурентоспроможні [1, с. 23]. 

В свою чергу, конкурентоспроможність виявляється лише в умовах 

конкуренції і через конкуренцію. Зазвичай конкурентоспроможність 

розглядають як здатність підприємства конкурувати на ринку за допомогою 

певних характеристик, зокрема:  

 ціни та якості продукції;  

 умов продажу та післягарантійного обслуговування;  

 здатності максимально задовольняти вимоги споживача [3, с. 75]. 

Конкурентоспроможність підприємства складається з доволі великої 

сукупності складових, та найбільш часто вона оцінюється за чотирма 

групами факторів [2, с. 272]:  
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 переваги у зовнішньому середовищі – макросередовище, 

інфраструктура регіону, мікросередовище;  

 переваги у внутрішньому середовищі – технологія, організація 

процесів, ресурси; 

 переваги у якості та ресурсомісткості товарів, що виробляються – 

товари, інновації, послуги;  

 переваги ринків – їх об‘єм, кількість конкурентів, оперативність та 

надійність фінансових операцій, безпека торгівлі. 

Оптимізація поведінки підприємства в умовах специфічного ринку 

сприяє активному його пристосуванню до змін, виробленню стабільності та 

подальшого зростання конкурентних переваг. Основний вплив на 

конкурентоспроможність підприємства має науково-технічний прогрес та 

ступінь впроваджених інновацій. Вирішальним фактором, який визначає 

ступінь конкурентоспроможності, є здатність підприємства виробляти 

високоякісну продукцію, яка б у короткостроковий період принесла 

максимальний прибуток. Конкурентоспроможність підприємства – це не 

лише результат діяльності самого підприємства, а й стан економіки в цілому, 

оскільки низький її рівень є складним бар‘єром при прогнозуванні 

результатів діяльності [4]. 

Для виживання та укріплення позицій на ринку будь-яке підприємство 

повинно забезпечувати власну конкурентоспроможність. Як свідчать 

численні дослідження, забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

 це перманентний цілеспрямований процес підтримання наявних та 

формування нових конкурентних переваг в межах існуючих та потенційних 

для підприємства конкурентних ринків у динамічних умовах 

функціонування, котрий повинен з високою ймовірністю гарантувати 

очікувані результати у цій сфері. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на відповідному 

ринку здійснюється, насамперед, за рахунок його управлінських систем та 

механізмів. Проте певне значення у цьому процесі можуть мати і зацікавлені 

особи  стейкхолдери, до яких зараховують інвесторів, кредиторів, 

споживачів, контрагентів, представників державних органів влади тощо. 

Стейкхолдери можуть різноманітними способами підгримувати 

підприємство, розповсюджувати про нього позитивну інформацію на ринку, 

конкурувати за можливість взаємодіяти із ним. 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства характеризує 

ефективність його діяльності порівняно з конкурентами, включаючи як 

конкурентні переваги продукції та послуг підприємства (якість, ціна, 

функціональні характеристики), так і економічні показники діяльності 

(продуктивність праці, ліквідність, рентабельність), його репутацію та імідж, 

результативність використання виробничого та фінансового потенціалу. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ І МОЛОДЬ 
 
 У своїй книзі «Смысл истории, Опыт философии и человеческой 

судьбы» М. О. Бердяев дав характеристику важливості уваги до розвитку 

культури, її значення в долях людства. «В нашу эпоху нет более острой темы 

и для познания, и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, о их 

различии и взаимоотношениях. Это – тема об ожидающей нас судьбе.  

А ничто не волнует так человека, как судьба его» [1, с. 73]. 

Перехід від етапу вироблення теоретичних принципів побудови 

суспільства на нових засадах виявив цілий комплекс проблем духовної, 

політичної культури, вирішення яких являється обов‘язковою умовою успіхів 

реформ, які проводяться в суспільстві. 

Зміст реформування, на наш погляд, полягає в розширенні поля вільної 

діяльності людини. У свободі потенційно закладена позитивна творча 

ініціатива мас, яка дає імпульс прискоренню соціально-економічного 

розвитку, науково-технічного прогресу. Однак автоматичного взаємозв‘язку 

між розширенням рамок свободи та її позитивними результатами у всіх 

сферах суспільного життя не існує. Цей взаємозв‘язок опосередкований 

рівнем розвитку загальної і політичної культури мас, всього народу. 

Конкретний приклад – засідання Верховної Ради України, на яких 

побачиш як працюють «на благо народу» так звана «еліта суспільства» – 

народні депутати. Тут і бійки, і нецензурні вислови, і побиття жінок, і 

постійне порушення законів держави. Питання – хто обирав таких 

невигласів? Відповідь – народ України. 

Стрижень культури народу визначається не тільки рівнем освіти, але і 

розумінням загальної історичної перспективи, змісту практичної діяльності, 
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тієї мети, заради якої людина працює і живе. Рух до цієї мети висвітлює 

повсякденність. Коли перспектива втрачається, то погляди всіх обертаються 

до цієї повсякденності. Ось чому, на наш погляд, у значної кількості  

населення держави гостро стоять питання – як вижити, як розрахуватися за 

комунальні послуги, як оплатити навчання дітей, як би не захворіти і т.п. 

Процеси, які почалися під час реформування адміністративно – 

командної системи в ринкову, звернули погляд суспільства від майбутнього 

до історичного минулого і нинішнього країни. Цей погляд став 

гострокритичним, направленим на глибоку переоцінку попередніх цінностей. 

Старі уявлення, які визначали фундаментальні цінності і зміст діяльності 

декількох поколінь, почали руйнуватися на наших очах. Руйнуються інколи 

без будь – якого загального компенсуючого позитивного ідеалу. Ідеали дехто 

став шукати в дореволюційному минулому, в закордонних зразках, в 

релігійних уявленнях. 

Зміни соціального життя, науково – технічні досягнення змінили 

орієнтири і цінності сучасної молоді.  

Для них набагато легше знайти цікаву інформацію в інтернеті. Молоді 

люди повністю інтегрували свою особистість у світову павутину, одночасно 

маневруючи між вкладками браузера, завантажуючи пост на Facebook і фото 

в Instagram, відповідаючи на повідомлення в месендже. З‘явилось кліпове 

мислення – здатність сприймати інформацію через яскраві, але короткі 

образи. Наприклад молодь легше сприйме короткий кліп, ніж цілий фільм. 

Пост у Facebook, ніж книгу. Згідно з дослідженнями корпорації Microsoft в 

2015 році, сучасні молоді люди втрачають свою концентрацію вже через 8 

секунд після читання [2]. 

Це не веде до деградації людей. Навпаки потік інформації став набагато 

швидшим. А молоді люди обробляють великі обсяги новин краще, ніж 

попередні покоління. Такий тип мислення з‘явився якраз через попередній 

пункт. Через кліпове мислення молоді люди найчастіше читають заголовки 

статті і не перевіряють інформацію на достовірність.  

В інформаційну епоху рахунок йде не на якість інформації, а на її 

кількість. Саме цим і користуються більшість політтехнологів, які працюють 

із молодими людьми: легше запустити гучну негативну фейкову новину, яка 

запам‘ятається своїм заголовком, а потім спростувати її менш яскравим 

заявою. 

Люди, які виросли в епоху нових медіа та глобальних потрясінь –  від 

масштабних терактів до світової фінансової кризи – вважаються відносно 

щасливими, але мають проблеми психологічного характеру. Переважно 

психологи називають проблему самотності. Хоч молоді люди і пов‘язані між 

собою соціальними мережами, вони ізольовані один від одного фізично. 

Подібний формат спілкування виключає фізичну взаємодію, тактильні 

відчуття. Люди найчастіше відчувають себе ізольованими. 

Сучасні соціальні системи побудовані на системі оцінок: лайків, 

репостів. І незважаючи на те, що якості, дані при народженні, відійшли на 

другий план, сучасні молоді люди страждають від низької самооцінки. 
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В епоху, коли особисте життя виставляється на загальний огляд, молоді 

люди бачать всі заходи, на які не були запрошені, красиві оброблені 

фотографії людей, які рідко відповідають реальності, успішне життя своїх 

ровесників, кількість «лайків» під своїми фотографіями та публікаціями. 

Молоді люди дуже залежні від оцінок, одержуваних в інтернеті. Для них 

більшість дій у реальному житті відбувається для визнання у віртуальному 

світі.Так, у мережі з‘явився один із видів сучасного насильства. Троллінг або 

Кібербулінг – систематичне і цілеспрямоване відправлення агресивних 

повідомлень з електронних носіїв. Жертви таких атак схильні до депресії, 

самоушкодження, суїциду [2]. 

На поверхню життя виплили нові кумири, які ототожнюють свободу 

суб‘єктивного самовиразу з культурою, що приводить до її невідповідності 

діалектиці суспільного розвитку, перетворює свободу в рушійну силу. 

Труднощі, які виникли в ході побудови суспільства на нових засадах, 

посилення інфляційних тенденцій в економіці, розширення і поглиблення 

міжнаціональних протиріч, зростання злочинності – все це поглиблює 

тривогу суспільства, породжує відчуття небезпеки попасти в провалину 

глибокої кризи і надії на чудесне спасіння. 

Будь – який дійсно великий соціально – економічний успіх повинен 

спиратися на підготовлену реальну базу. А ця база формується високою 

культурою праці, політичною і моральною культурою мас, яка 

відображається в сучасних формах практичної діяльності у всіх сферах 

життя. Адекватні орієнтири суспільного розвитку неможливо отримати в 

готовому вигляді з історичного минулого. Інерція звичних форм управління 

політичним життям в державі уже не спрацьовує, не надає прискорення 

суспільному розвитку. А все це, в першу чергу, впливає на світогляд молоді. 

Як показують результати соціологічного дослідження лише 9,3% молодих 

людей постійно стежать за політичним життям в Україні та 22,4% 

відслідковує події в політичному житті країни. Водночас, майже третина 

молоді (32,1%) каже про відсутність інтересу до політичних процесів в 

державі. 

Серед головних чинників «аполітичності» сучасної мододі – недовіра 

політикам та владі (48%), зневіра щодо важливості своєї громадянської 

позиції (30,1%) та низька самооцінка власної політичної культури (― Я нічого 

в цьому не розумію‖)(23,6%) [3, с. 12]. 

Результати того ж дослідження показують, що основними пріорітетами в 

житті для більшості молоді є сімейне щастя (64%)  та здоров‘я (54%). Кар‘єра 

(39,3%), свобода та незалежність (29,1%), а також багатство (28,1%) – 

посідають друге та третє місця в переліку найбільш бажаних досягнень в 

житті сучасної молоді [3, с. 6]. 

Неможливість отримати все це в Україні визиває у молоді бажанні до 

еміграції. 74,1% молодих людей хотіли б виїхати за межі України. Найбільше 

бажаючих переїхати до країн Європейського Союзу (43,6%), до інших країн 

світу (21,7%) та до країн СНД (6,8%) [3, с. 33]. 
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Все вищеприведене показує, що на сьогоднішній день необхідний новий 
погляд на соціально – економічну й політичну різнобічність, з якого повинна 
народитися та позитивна стратегцчна лінія, яка призвана визначити майбутнє 
нашого суспільства. А цього не можна досягти без різноманітності життєвих 
і культурних орієнтацій.  

Список використаних джерел: 
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КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВНЗ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ ЗАСОБІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ТА БОКСУ 

 
Останнім часом зростає кількість студентів із недостатнім рівнем 

функціональних можливостей. Таке явище спостерігається на тлі гіпокінезії 
та гіподинамії молоді [3]. 

Система засобів, які використовуються для корекції фізичної 
підготовленості студентів, часто не приваблює молодь, носить характер 
обов'язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б не лише 
фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення [2].  

Аналіз даних спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що думки 
фахівців щодо основних аспектів побудови програм занять з фізичного 
виховання у ВНЗ вкрай суперечливі. Перспективою вирішення цієї проблеми 
є використання у системі фізичного виховання студентів вищих навчальних 
закладів інноваційних видів рухової активності.  

Результати досліджень сучасних науковців вказують на те, що 
ефективним й економічно вигідним шляхом підвищення рівня фізичної і 
функціональної підготовленості людини залишається впровадження у 
повсякденне життя різних засобів фізичного виховання із застосуванням 
різних оздоровчих технологій [0; 2; 3].  

З метою корекції фізичного стану науковці пропонують застосовувати 
різні види фізичної діяльності. Серед них найбільш ефективними є циклічні 
вправи, до яких належить біг. Доступність бігу для осіб різного віку, статі і 
рівня фізичного стану дозволяє використовувати його для цілеспрямованої 
активізації аеробних або анаеробних процесів енергозабезпечення [4]. 

 

https://espreso.tv/article/2017/06/25/9_faktiv_pro_molod
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На думку науковців ефективність бігових тренувань залежить від 
періодичності занять, а також від співвідношення їх інтенсивності та 
тривалості [1]. Однак при цьому необхідно враховувати функціональну 
готовність організму до виконання фізичної роботи. 

Ю.М. Фурманом [4] встановлено, що цілеспрямовану корекцію аеробної 
та анаеробної лактатної продуктивності можна здійснювати шляхом 
застосування бігових навантажень, збалансованих за режимом 
енергозабезпечення й величиною внутрішнього об‘єму, враховуючи при 
цьому періодичність занять і метод тренувань. Вченим доведено, що 
зростання аеробної та анаеробної лактатної продуктивності можливе лише 
при застосуванні тренувань періодичністю не менше трьох разів на тиждень і 
величиною внутрішнього об‘єму не нижче порогового рівня. Бігові 
тренування у змішаному режимі енергозабезпечення ефективніше 
підвищують аеробну продуктивність організму, ніж в аеробному. Тренування 
в аеробному режимі енергозабезпечення більш ефективно впливають на 
аеробну продуктивність організму при застосуванні безперервного методу, 
ніж повторного. Підвищення анаеробної лактатної продуктивності можливе 
лише при застосуванні бігових тренувань змішаного режиму 
енергозабезпечення. 

Результати обстежень Гуренка О. А. та Пуздиміра М. І. показали, що 
заняття фізичною культурою за запропонованими програмами викликають 
позитивні зміни функції зовнішнього дихання та здатності організму 
студентів 17-18 років протистояти гіпоксії.  

До початку занять середні значення досліджуваних показників у 
студентів контрольної і експериментальних груп вірогідно не відрізнялись 
між собою (p>0,05).  

Дослідження функції зовнішнього дихання та здатності організму 
студентів протистояти гіпоксії через 24 тижнів від початку занять дозволили 
виявити відмінності впливу занять фізичною культурою за запропонованими 
програмами на функціональну підготовленість студентів. 

У студентів першої експериментальної групи під впливом тренувальних 
занять у секції «Легка атлетика» із застосуванням бігових навантажень 
різних режимів енергозабезпечення через 24 тижні від початку дослідження 
зареєстровано вірогідне збільшення ЖЄЛ (на 5,57%), показників проб 
Штанге (на 22,79%) та Генча (на 32,47%). Також у представників цієї групи 
вірогідно зменшилась ЧД (на 6,81%). 

Дослідження фізичної підготовленості студентів групи ЕГ3, які 
протягом 24 тижнів займались у спортивній секції «Бокс», засвідчили, що під 
впливом таких занять у студентів вірогідно зменшилась ЧД (на 6,37%), та 
також збільшились ЖЄЛ (на 4,76%), тривалість затримки  дихання на вдиху 
(на 13,24%) та видиху (на 18,70%). 

Порівняльний аналіз досліджень функції зовнішнього дихання та 
здатності протистояти гіпоксії студентів груп КГ та ЕГ1 засвідчив, що через 
24 тижнів від початку занять середні значення ЧД, а також проб Штанге та 
Генча у представників групи ЕГ1 вірогідно перевищували ці значення 
студентів контрольної групи на 6,27%, 12,15 та 27,12% відповідно). 
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Порівнюючи середні значення досліджених параметрів у юнаків груп КГ 

та ЕГ2 встановлено, що під впливом двадцятичотирьохтижневих занять у 

студентів, які відвідували спортивну секцію з боксу, вірогідно кращими 

виявились ЧД (на 5,76%) та результат затримки дихання на видиху (на 

14,42%) 

Крім того, порівняльний аналіз досліджень функціонального стану 

студентів першої та другої експериментальних груп засвідчив, що результати 

гіпоксичної проби Штанге у представників групи ЕГ1 перевищували 

значення групи ЕГ2 на 7,71%.  

Слід вказати, що, у представників групи КГ через 24 тижні від початку 

занять зареєстровано зростання ЖЄЛ на 3,17% (p<0,05). Решта досліджених 

показників залишилася без суттєвих змін. 

Отримані результати досліджень підтверджують існуючі відомості 

науковців про позитивний вплив засобів новітніх технологій фізичного 

виховання на організм людини. 

Доцільність застосування у системі фізичного виховання студентів 

секційних занять із використанням сучасних технологій фізичного виховання 

підтверджується вірогідно кращими результатами спірографічного 

дослідження та виконання гіпоксичних проб у студентів експериментальних 

груп у порівнянні із результатами студентів контрольної групи.  
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УКРАЇНИ 
 

Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й 

культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів 

довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалювання 

держави, підвищення рівня життя його населення. Це вимагає формування 

базових умов, які дозволять планомірно підготовляти основу для кожного 

наступного етапу перетворень [2, c. 107]. 

 Майбутній розвиток України повною мірою залежить від молодого 

покоління. Це обумовлює важливість реалізації ефективної молодіжної 

політики держави, яка максимально відповідатиме потребам молодої людини 

та водночас держави. Саме тоді, коли будуть надаватися достатні гарантії та 

умови для соціалізації та всебічного розвитку молодої людини, молодь буде 

здатна і матиме бажання спрямовувати свій потенціал у відповідно до 

інтересів суспільства всіх сферах своєї життєдіяльності [1, с. 49]. 

В сучасних умовах все наполегливіше висувається завдання більш 

ранньої соціалізації молоді, залучення до пізнавальної та трудової діяльності 

на ранніх етапах життя, продовжується термін її навчання, соціально – 

політичної адаптації, стабілізації сімейно-побутового статусу тощо. 

Серед соціальних проблем молоді значне місце займає зростання рівня 

соціальних відхилень (до основних форм девіантної поведінки суспільстві 

відноситься: злочинність, токсикоманія, алкоголізм і суїцид). Дослідження 

свідчать, що підґрунтям для негативних суспільних явищ є соціально – 

економічна нестабільність, недоліки в організації навчально-виховного 

процесу в освітніх закладах, тощо. Для порівняння можемо спостерігати 

статистику споживання алкоголю на душу населення серед дорослих  

[3, с. 276].  

Таблиця 1 - Cпоживання алкоголю серед дорослих (≥15 років) у 

2017р. 
Місце Країна Споживання (л/чол). 

1 Білорусь 17,50 

2 Молдова  16,80 

4 Росія 15,10 

6 Україна 13,90 

18 Франція 12,20 

23 Німеччина 11,80 

33 США 8,6 
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       Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає 

особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє  значну роль у 

громадсько-політичному та економічному житті держави це пов‘язано із 

специфічними характеристиками даної демографічної групи та 

можливостями змін цієї категорії населення в процесі соціалізації. Сучасна 

інноваційна економіка вимагає відповідного підходу до вирішення проблеми 

кадрового забезпечення, що вимагає комплексного розвитку людського 

ресурсу. Державним пріоритетом має стати розвиток людини, формування 

для неї найбільш комфортного середовища проживання. Основним адресатом 

такого підходу є молодь. Вона становить основу тієї частини людського 

ресурсу, яку ще можна вдосконалювати, яка найменш обтяжена 

стереотипами, а тому здатна до динамічної реакції на виклики середовища. 

Ефективність соціального захисту, як переконує світовий і національний 

досвід, тісно пов‘язана з ефективністю економічного розвитку взагалі. 

 Проте слід пам‘ятати, що ефективність соціального захисту молоді 

ґрунтується на соціальних цінностях і орієнтаціях суспільства, його 

піклуванні про власне майбутнє [2, c. 107]. 

Основною формою прояву соціальної активності молоді та 

найефективнішим механізмом взаємодії молодого покоління з державою є 

молодіжний рух. В сучасних умовах назріла гостра необхідність посилення 

уваги до молодіжного руху з боку держави, необхідність розробки науково 

обґрунтованого плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій 

перспективі. Такий підхід з боку держави дасть можливість сформувати 

стратегічну мету українського молодіжного руху, яка спрямована на 

формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і 

майбутнього держави. Це зробить вплив молодіжного руху ефективним на 

розробку та реалізацію державної політики і змінить сучасну роль молодого 

покоління. Молодь повинна стати активним учасником вирішення завдань, 

які стоять перед нашою державою і суспільством. Створювання умов для 

включення молоді в процеси розвитку України і її самореалізації необхідно 

проводити на державному рівні [3, с. 277]. 

Отже, сучасна соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні, 

вимагає розробки забезпечення якісної підготовки державних рішень щодо 

сім‘ї, молодого покоління, гендерної рівності, збереження та зміцнення 

здоров‘я молодого покоління, надання соціальної допомоги сім‘ям, які 

опинилися у складних ситуаціях і шляхів стабілізації соціальних процесів. 

Необхідно розглядати молоде покоління як активну суспільну силу і 

стратегічний ресурс розвитку нашої країни. В сучасних умовах це вимагає 

виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціональних 

пріоритетів [3, с. 278]. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ФАКТОР ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

 

У ході навчального процесу студенти потрапляють в умови 

недостатнього рухового режиму, довгий час знаходяться в навчальних 

аудиторіях сидячи за столом, працюючи з комп‘ютером. Внаслідок цього в 

них відбуваються порушення процесу кровообігу, постави, що призводить до 

виникнення різноманітних захворювань та зниження працездатності. З метою 

попередження та подолання цих небажаних наслідків велике значення 

відводиться фізичним вправам і особливо тим, які мають цілеспрямовану дію 

на відновлення фізіологічних функцій організму. 

Переважна більшість науковців на основі медичних досліджень і 

педагогічних спостережень сходяться в думці, що шлях до зміцнення 

здоров‘я студентів лежить через систематичні і регулярні заняття фізичними 

вправами  в умовах закладів вищої освіти (ЗВО). 

Зміст фізичного виховання у ЗВО підібрано з таким розрахунком, щоб 

забезпечити: 

1) зміцнення здоров‘я і загартування організму студентів, сприяння їх 

фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Становлення і розвиток 

основних функцій організму, що відбувається в юнацькі роки, потребує 

використання всіх чинників, які позитивно впливають на цей процес; 

2) формування та вдосконалення рухових навичок і вмінь та 

повідомлення пов‘язаних з ними знань. Метою фізичного виховання є 

формування життєво важливих навичок і вмінь у природних видах рухів: 

бігу, стрибках, ходінні на лижах, плаванні. Для цього потрібні знання про 

способи і правила виконання рухових дій, які студенти здобувають під час 

пояснення і демонстрації; 

3) розвиток основних рухових якостей. Для виконання багатьох дій 

людині необхідні сила - здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому 

за рахунок м‘язових зусиль; швидкість - здатність виконувати рухи за 

мінімальний період часу; витривалість - здатність виконувати певну роботу 

тривалий час; гнучкість - здатність виконувати рухи з великою амплітудою; 

спритність - здатність швидко засвоювати нові рухи й успішно діяти в 

умовах, що змінюються. Ці рухові якості розвиваються й виявляються у 

тісному взаємозв‘язку; 
4) формування звички та стійкого інтересу до систематичних занять 

фізичними вправами. Позитивний вплив фізичних вправ можливий лише за 
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умови їх систематичного виконання, що переростає у звичку і потребу. З 
метою виховання такої потреби необхідно пробудити інтерес до виконання 
вправ. Змістовне дозвілля сприяє активному відпочинку і духовному 
вдосконаленню. Формуванню звички до занять фізичними вправами 
сприяють правильний режим дня, здорове харчування, достатній за часом 
сон. Неприпустиме вживання алкоголю, нікотину, наркотиків; 

5) виховання гігієнічних навичок, формування знань про фізичні вправи 
та загартування [1, c. 22-23] . 

Фізичний розвиток, як відзначають Т. Бабунова Е. Вільчковський,  
Т. Поніманська, В. Логинова, П. Саморукова та інші — це процес 
становлення та змін біологічних форм та функцій організму людини під час її 
індивідуального життя. В його основі лежать біологічні процеси, зумовлені 
спадковими генетичними факторами, а також умовами зовнішнього 
середовища та вихованням. 

Показниками фізичного розвитку є: 
- антропометричні та біометричні дані: зріст, маса тіла, життєва 

ємкість легень, об‘єм грудної клітини; 
- рівень фізичних якостей (швидкості, спритності, сили, витривалості, 

гнучкості); 
- рівень показників формування постави (вигинів хребта, відстані між 

кутами лопаток та ін.) [2, c. 15] . 
Основною організаційною формою фізичного виховання є урок, який 

має науково обґрунтовану структуру і проводиться фахівцями фізичного 
виховання відповідно до навчальних програм, забезпечує дітям і молоді 
базовий обсяг знань, умінь і навичок. Крім уроків, широко використовуються 
позаурочні форми: заняття у гуртках і секціях, у групах загальної фізичної 
підготовки, лікувальної фізичної культури тощо. Важливими формами 
фізичного виховання дітей і молоді є заняття в спортивних школах, клубах за 
інтересами, а також самостійні заняття фізичними вправами.  

У житті кожної людини завжди можна знайти місце для фізичних 
вправ. Ходьба — найдоступніший вид фізичних вправ. Фізичне 
навантаження при ходьбі дозується швидкістю руху і пройденим шляхом. 
Починати ходьбу можна з 1-2 км і, додаючи в день по 250-500 м, поступово 
доводити її до 10 км і більше. Під час довготривалої ходьби закріплюються 
навички правильної осанки, дихання повинно бути вільним і ритмічним.  

Біг виконується у кінці заняття, починаючи з 2 хв. При систематичному 
тренуванні тривалість бігу збільшується на 1 — 2 хв. За тиждень поступово 
його можна довести до 10хв. Краще збільшувати час бігу, ніж швидкість.  

Купання й плавання належать до найкорисніших загартовуючих 
процедур. Механічне подразнення нервових закінчень шкіри і м‘язів, яке 
відбувається при плаванні, є своєрідним масажем. Плавання активізує обмін 
речовин, розвиває мускулатуру і серцево-судинну систему. Тривалість 
купання в перші дні — 2-5 хв., поступово час перебування у воді 
збільшується до 20-30 хв. Плавання слід починати з дистанції 10-50 м, 
поступово збільшуючи до 100-500 м і більше. Слід уникати переохолодження 
організму і втоми.  
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Ходьба на лижах — найпопулярніша форма зимового відпочинку, 

пов‘язана із значними енергозатратами організму. Швидкість руху — 4-

10км/год., темп — від 60 до 115 кроків за хвилину. Тривалість перших 

прогулянок — не більше 1-2 год. з поступовим збільшенням її до 3-4 год.  

Спортивні й рухливі ігри. При виконанні різноманітних фізичних вправ 

працюють м‘язи, покращується обмін речовин, що створює сприятливі умови 

для діяльності мозку. За відсутності руху гальмується кровообіг, викид 

продуктів життєдіяльності з мозку, пригнічується обмін речовин у легенях, 

що знижує опір щодо бактерій і мікроорганізмів. Тому користь навіть 10-

хвилинних фізкультурних пауз, різних видів рухових вправ повертають 

людину до нормального стану [3, c. 195]. 

Таким чином фізична активність є дієвим фактором зміцнення здоров‘я 

та підвищення працездатності студентської молоді. Фізична активність в 

організації навчально-виховного процесу сприяє удосконаленню 

фізіологічних та психологічних механізмів адаптації, являє собою сферу 

широких соціальних контактів між студентами, сприяє обміну інформацією, 

дозволяє їм швидко подолати адаптаційний бар‘єр.  

З‘ясовано, що заняття з фізичного виховання необхідно планувати в 

обсязі не менше 4-х годин на тиждень, протягом всього терміну навчання у 

вищому навчальному закладі. Регулярні заняття фізичною культурою 

допомагають студентам своєчасно переключити нервову систему з одного 

виду діяльності на іншу.  

Досвід і практична діяльність вказують на те, що цілеспрямоване 

фізичне тренування є ефективним засобом зняття розумової напруги, 

підвищення розумової працездатності та збереження здоров‘я в складних 

умовах студентського життя. У навчально-виховному процесі з фізичного 

виховання ЗВО найбільш доцільною є реалізація комплексу організаційно- 

педагогічних прийомів залучення студентської молоді до цінностей фізичної 

культури, що включає фізичну активність; самоконтроль і відновлення 

працездатності; корекцію функціонального стану студентів; поліпшення 

стану психічного здоров‘я і зменшення нервового напруження; підвищення 

стійкості до негативного впливу на здоров‘я стресових ситуацій; планування 

бюджетного часу; організація здорової життєдіяльності [4, c. 113]. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
СТУДЕНТІВ ТА ЇХ ОСОБИСТІСТЬ 

 
Сучасні студенти повинні вивчати, аналізувати чималий обсяг 

інформації та нових знань, що передбачено навчальними планами, 
вирішувати низку проблем, що постають перед ними, та вміти добре 
адаптуватися до різних життєвих ситуацій, тому постає питання, що 
допоможе молодій людині у цих завданнях. Внаслідок багатьох досліджень 
та опитувань вчені виявили, що спорт є основним чинником продуктивності 
розумової та фізичної діяльності людини. 

Вивченню впливу фізичних навантажень на розумову працездатність 
присвячено достатню кількість робіт, в яких робиться висновок, що розумова 
працездатність суттєво залежить від рухової активності індивіда. Серед 
вчених, що досліджували дану тему, можна згадати наступних: Ригас Т.Є.  і 
Гуменний В. С. [1], Ольховнікова А. В. і Куракіна О. М [2], Хавруняк І. В., 
Музика В. І. [3] та інші. 

В роботі ми розглянемо як саме впливають фізичні навантаження на 
розумову та творчу діяльність студентів, а також які якості вони розвивають 
у майбутніх працівників. 

З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці й водночас 
відчутно обмежується рухова активність студентів, зменшується час їх 
перебування на свіжому повітрі. При цьому прискорення темпів життя, 
ущільнення добового режиму, зростання потоку інформації, нераціональне 
харчування, шкідливі звички, пасивні форми відпочинку і інші негативні 
впливи створюють особливу психоемоційну напруженість у студентів. При 
всьому тому, з кожним роком знижується об’єм рухової активності молоді, 
що негативно впливає на стан здоров’я, знижує показники фізичного 
розвитку, несприятливо позначається на розумовій працездатності, а у 
майбутньому на професійно-прикладній підготовці . Тому заняття спортом 
сьогодні стають не тільки необхідною умовою всебічного розвитку 
особистості, а й дійовим фактором підвищення розумової та фізичної 
діяльності. 

Недостатня кількість фізичних навантажень, або їх надмірне виконання  
можуть негативно впливати на розумову діяльність молодої людини, в той 
час як систематичне заняття фізичними вправами підвищує концентрацію, 
лабільність і динамічність нервових процесів, що зумовлює ефективний 
вплив на розумову діяльність. 

Розглянемо як саме впливають заняття спортом на розумову на фізичну 
діяльність студентів. В процесі досліджень вченими було з’ясовано, що 
фізичні навантаження здійснюють неабиякий вплив на увагу та пам’ять, що 
надзвичайно важливо для тих хто має за короткий час опрацювати значну 
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кількість матеріалу. Студентська молодь в процесі навчання повинна мати 
здатність до концентрації і перемикання уваги, переробки значних об‘ємів 
інформації, уміти швидко і адекватно реагувати на зміни різних ситуацій, 
мати достатню стійкість до психоемоційних стресів, гіпокінезії і негативного 
впливу зовнішнього середовища. Варто зазначити, що рівень довільної уваги 
значно покращується  відразу після застосування фізичних вправ, також 
значно покращується і рівень оперативної пам‘яті при чому рівень та ступінь 
фізичного навантаження не має значення, рівень короткочасної зорової 
пам‘яті покращується у відношенні до об‘єму інформації, що відтворюється, 
а рівень короткострокової слухової пам‘яті залежить від характеру 
навантажень, що застосовуються [3]. 

Займаючись фізичною культурою чи спортом, молодь вдосконалюється 
всебічно. В студентів розвиваються такі якості як цілеспрямованість, 
наполегливість, витривалість, рішучість, сміливість, самостійність та 
ініціативність. Варто зазначити, що позитивно впливають на особистість 
групові ігри як волейбол, футбол, адже вони розвивають вміння в людей 
працювати в команді. 

Спорт найкращим чином сприяє розвитку вольових якостей і 
формуванню характеру та впливає на формування важливих рис особистості, 
значною мірою визначає результативність, плідність, корисність людської 
діяльності. Отже, дослідивши вплив фізичної культури і спорту на розвиток 
всесторонньо розвиненої особи, стає зрозуміло, що фізкультура і спорт не 
лише є засобом зміцнення здоров‘я людини, його фізичного вдосконалення, 
раціональною формою проведення дозвілля, засобом підвищення соціальної 
активності людей, але і істотно впливають на інші сторони людського життя, 
в першу чергу на розумову та трудову діяльність, етичні і інтелектуальні 
якості [1].  

Також можна виокремити наступні напрямки впливу занять спортом на 
працездатність сучасних здобувачів вищої освіти: 
- розвиток спостережливості, оскільки спортивна діяльність 
вимагає зосередження уваги на умовах, які супроводжують рух, а також 
швидкого переключення уваги на різного роду подразники; 
- розвиток швидкості орієнтації, так як більшість видів спорту 
виробляють здатність до адекватної зміни поведінки в залежності від умов, 
які виникли; 
- розвиток мислення, оскільки спортивна діяльність є творчою, в 
процесі тренувань треба аналізувати причини успіхів та невдач своїх 
досягнень, правильно оцінити ситуацію, що виникла, вести пошук шляхів 
раціонального вирішення рухових задач; 
- розвиток витривалості, адже аби досягти бажаного результату люди, 
що займаються спортом мають багато та плідно працювати, те саме можна 
спостерігати і в інтелектуальній діяльності, адже для вирішень деяких задач 
теж потрібно приділити багато часу та енергії [2]. 

За даними соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг», 
станом на 2017 рік, ті люди, що регулярно займаються спортом є 
найпродуктивнішими, показують кращі показники розумової та творчої 
діяльності під час навчального процесу та на роботі [4]. 
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У своїх працях Ригас Т. Є., Гуменний В. С. [1] описують залежність 
продуктивності розумової праці від фізичних навантажень так: ефективність 
розумової діяльності в умовах низької фізичної активності вже на другу добу 
знижується на 50%. Від усіх органів та систем, особливо від м‘язів і всього 
опорно-рухового апарату в кору головного мозку надходить безліч імпульсів, 
значення яких винятково значуще для забезпечення процесів мислення і 
стійкої аналітичної діяльності. Отже, рух, будь-яка м‘язова напруга – 
необхідна умова для успішної, плідної, і головне, тривалої роботи [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що систематичне заняття фізичними 
вправами здійснює в цілому неабиякий  позитивний вплив на особистість 
студента. Тому у сучасному світі заняття спортом мають стати невід‘ємною 
частиною майбутнього фахівця. 
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ФУТБОЛ ЯК СУЧАСНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ 
 

У сучасному світі, заняття фізичною працею є невід‘ємною основою 
нашого життя. Роль фізичного виховання у формуванні гармонійної, всебічно 
розвинутої особистості важко переоцінити. Не викликає сумнівів і той факт, 
що одним з основних принципів здорового способу життя людини є 
достатній рівень її фізичної активності, який не можливий без наполегливого 
бажання та працьовитості. На сьогоднішній день великими обсягами  
підвищився інтерес населення до занять різноманітними видами спорту і 
рухової активності для відпочинку і відновлення сил, для забезпечення гарної 
спортивної форми та стану здоров‘я. Особливо популярним став футбол, 
який протягом останнього періоду викликає зацікавлення не лише хлопців, 
але і захоплює дівчат. 

https://24tv.ua/lishe_50_ukrayintsiv_zaymayutsya_sportom__grupa_reyting_n799679
https://24tv.ua/lishe_50_ukrayintsiv_zaymayutsya_sportom__grupa_reyting_n799679
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Вивчення значення футболу для молоді нашої країни, особливо для 

студентів та школярів викликає неабиякий інтерес у науковців. 

Дослідженням даної теми займалась велика кількість вчених, а саме:    

Деркач А. А., Ісаєв А. А, Лоос В. Г., Петров О. П., Соломонко В. В., 

Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. та багато інших [2, c. 375]. Проте, дана тема 

і до сьогоднішнього часу  цікавить науковців, так як з кожним роком 

з‘являються найрізноманітніші види даного спорту і кожний з них має 

особливий вплив на організм людини. 

Футбол — командна спортивна гра, олімпійський вид спорту, у якій 

беруть участь дві команди по одинадцять гравців у кожній. Назва цього виду 

спорту утворилася від португальського словосполучення «futebol de salão», 

або іспанського «fútbol de salón» [4, c. 112]. І те й інше має приблизно 

однаковий переклад українською мовою — «футбол у залі». Дана гра є 

найпопулярнішим видом спорту за останні 5 років, який полюбили в усьому 

світі. Футбол розвиває швидкість, витривалість, рішучість, кмітливість, 

ініціативність, силу волі. Успіх неможливий без взаємодії і розуміння між 

партнерами по команді. 

Архівні джерела, які були знайдені в Китаї та Єгипті, а саме зображення 

гравців з м‘ячем, чи просто м‘ячі, дають вченим можливість стверджувати, 

що футбол був відомий населенню ще задовго до нашої ери. Англійський 

дослідник Барканс був впевнений, що навіть у первісно общинному ладі 

люди грали в футбол кам‘яним м‘ячем [1, c. 496].  

У Китаї гра з м‘ячем стала знаменитою ще понад 5000 років тому. 

Імператори навіювали думку населенню, що така гра є невід‘ємним 

елементом військової підготовки. Футбол у цій країні отримав назву 

«Кемарі», що згодом, перейняли і японці. Тут дана гра стала частиною 

різноманітних релігійних обрядів, але великої популярності серед населення 

так і не здобула. Проведені археологічні розкопки в Стародавньому Єгипті та 

Греції свідчать, що там футбол набув досить поширеного напряму. Так, він 

згадується у всесвітньо відомій «Одіссеї» Гомера. Ця гра виступала як 

складовий елемент спартанського виховання юнаків, так як вимагала від її 

учасників прояву сили та елементів боротьби.  

В Україні футбол почав розвиватися наприкінці ХІХ ст. у Галичині, яка 

тоді знаходилася під контролем Австро-Угорщини. Перші футбольні 

команди були засновані при гімназіях та інших навчальних закладах Львова, 

Стрия, Тернополя, Станіслава. Невдовзі, у 1914 р. відбулась спроба уряду 

провести чемпіонат Галичини з футболу, проте його не вдалось закінчити, бо 

розпочалась Перша світова війна. Подальші події загальмували на деякий час 

розвиток футболу. Переломним став 1922 р. Тоді у містах почали виникати 

спортивні організації – «Strzelec» (Стрілець), «Сокіл», «Луг», при яких 

створюються футбольні команди. Згодом, даний вид спорту набирав з 

кожним роком все більшого оберту, а у період незалежності України вийшов 

на світовий рівень та став відомий на всій планеті [6, c. 238]. 
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Таким чином, науковці та більшість істориків схиляються до думки, що 

футбол постав на традиціях ігор з м‘ячами, якими користувалися за давніх 

часів та в Середньовіччі. 

Футбол несе в собі багато істотних ознак культури взагалі і фізичної 

культури зокрема. Перш за все тому, що в його основі здійснюється 

діяльність, яка діє на вдосконалення, перетворення природних даних людини 

як відносно фізичних якостей, так і рухових навиків, формується культура 

тіла і руху, а також культура поведінки, спілкування, пізнання. 

У сфері футболу створюються, формуються нескороминущі культурні, 

загальнолюдські цінності, оскільки він є об‘єктом інтересу мільйонів людей. 

Естетична цінність футболу – в красі задумів і виконанні прийомів, дій. 

Цінність футболу в співпереживанні мільйонів глядачів, яке виявляється в 

реакціях схвалення або засудження дій футболістів, тренерів, суддів, в 

творчому осмисленні єства гри, аналізу протиборства команд (тактики, 

стратегії гри). 

Футбол  це завжди таємниця та справжня загадка Так, регулярні 

заняття футболом формують всебічний вплив на організм соціуму, 

підвищують загальний рівень їхньої рухової активності, удосконалюють 

функціональну діяльність організму, забезпечуючи правильний фізичний 

розвиток. Отже, футбол приносить відчутну користь для всього організму: 

допомагає укріпити серцево-судинну систему, позбутись зайвої ваги, 

стабілізує обмін речовин, покращує всі групи м‘язів і підтримує загальний 

стан здоров‘я. Це чудовий спосіб виправити поставу, зробити тіло більш 

пластичним і гнучким. 

Заняття футболом вважається не лише як засіб фізичної підготовки, 

засвоєння технічної і тактичної сторони цієї гри, але і підвищення розумової 

працездатності, зняття втом, що виникає в ході повсякденного життя. Футбол 

згруповує такі позитивні навички і риси характеру, як уміння підкоряти 

особисті інтереси інтересам колективу, класу, команди, взаємодопомога, 

активність, почуття відповідальності. Необхідно відзначити, що заняття 

футболом приносять користь, а тому залучення молоді у регулярні заняття 

футболом повинно завжди заохочуватися. Футбол — це здоров‘я мільйонів, 

це готовність до праці, це підготовка до військової служби. 

Таким чином, футбол – не просто засіб фізичної культури, а засіб 

виховного впливу на особистість, формування найбільш значних якостей 

особистості – колективізму, свідомої дисципліни, здатності підпорядкувати 

власні інтереси інтересам колективу, а також потреби в здоровому способі 

життя. 
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ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У сучасному світі, в українському суспільстві протягом останніх 

двадцяти років практично безперервно здійснюються трансформаційні 

процеси. Зміни в політичній системі, державному устрої, системі економіки, 

сферах культури, освіти, мистецтва, охорони здоров‘я, в період сьогодення 

ще далекі до свого завершення. Дані елементи суспільного життя сучасної 

України взаємопов‘язані та здійснюють вагомий вплив один на одного, 

збалансовуючи стиль державної політики та характер громадської думки. 

Одним з відносно нових чинників, що активно висвітлюється в 

соціокультурній тканині українського соціуму, є релігійність. 

Протягом багатьох тисячоліть релігія та її значення і українському 

суспільстві відігравала вагоме значення у житті нації Конфлікти, які 

стосувалися релігії вважалися найнебезпечніші та найзапекліші, ставлення до 

релігії та і в загальному її специфічні особливості в різні часи були причиною 

багатьох воєн, мільйонів вбивств, зіткнень та інших різноманітних 

негараздів. У XXI столітті така ситуація значною мірою набрала більш 

стабільного характеру у порівнянні з іншими історичними епохами, проте 

роль релігії для українського суспільства і донині викликає неабиякий 

інтерес у багатьох науковців та є актуальною темою у сучасний час.  

Філософські, політологічні, правові, соціологічні та релігієзнавчі 

аспекти досліджуваної проблеми висвітлювались у роботах вітчизняних 

дослідників: А. Колодного, М. Бабія, О. Гокуши, Г. Друзенка, С. Здіорука, 
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В. Єленського, М. Паліченка, М. Лагодича. Вагомий внесок в дослідженні 

окремих аспектів ролі релігії внесли російські вчені – І. Понкін, Л. Мітрохін, 

М. Кузнецов та багато інших [1, c. 30]. 

Релігія – це явище багатогранне й неоднозначне. Різні сфери людського 

пізнання – філософія, історія, релігієзнавство, психологія, соціологія не 

мають єдиного спільного трактування цьому феномену, навіть в одній галузі 

трапляються кардинально різні трактування. Безперечним вважається те, що 

релігія – це світогляд, світорозуміння, світосприйняття, а також узгоджена з 

ними поведінка людей, яка визначається вірою в існування надприродніх 

сфер, артикульованих у зрілих формах релігії в якості Бога, 

божества [2, c. 398]. Це явищем являється духовним, психологічним і 

соціальним.  

У період свого існування релігія виконувала важливі суспільні функції: 

– світоглядна функція що характеризує певне світорозуміння 

(трактування світу, значення людини в ньому, природи людини тощо), 

світовідчуття (емоційне зображення зовнішнього світу й те що відчуває сама 

людина) й оцінку світу;  

 – компенсаторна функція. Церква, проповідуючи релігійне вчення, 

виконує соціальну функцію компенсатора, що відображається в релігійному 

висвітленні дійсності, а також у релігійній розраді (уявне зняття соціальних 

суперечностей). Важливе значення має психологічний аспект даної функції, 

так як релігія може виступати засобом зняття стресових станів;  

– комунікативна функція. Богослужіння в храмі, молитви, участь у 

таїнствах висвітлюються як основний засіб спілкування та поєднання вірних 

із Богом і один з одним. 

– регулятивна функція, суть якої полягає в тому, що релігійні ідеї, 

цінності, настанови, стереотипи, культова діяльність являються як 

регулятори поведінки людей [4, c. 552].  

Із даних функцій можна спостерігати, що релігія постає основною 

складовою частиною людського розвитку, а напрями в яких вона виявляється 

на різних стадіях історичного процесу, часто мали значну етнокультурну 

природу і специфіку. Загальні тенденції світового розвитку показують, що 

самобутні релігійні погляди були невід‘ємною складовою частиною 

життєвого періоду та суспільного устрою давніх племен, античних та 

середньовічних народів, модерних націй. Вони властиві всім сучасним 

народам, суттєво впливаючи на розвиток етнічної та національної 

самосвідомості спільнот. Релігія відіграє роль ключового 

системоутворюючого фактора культури та суттєво впливає в загальному на 

розвиток нації. 

За даними Європейського соціологічного дослідження, 74,7% українців 

вважають себе релігійними. За цим показником наша країна входить до сімки 

із 23 досліджуваних країн (після Кіпру, Польщі, Португалії, Ірландії, 

Словаччини та Болгарії) [3, с. 67]. За показниками приналежності до 

релігійних віросповідань Україна залишається однією з найбільш релігійних 

в Європі. Сьогодні, як вважає соціолог релігії В. Єленський, можна говорити 
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про «релігійне повернення», яке розпочалося в останній четверті ХХ ст. і яке 

перетворило релігію в Україні на вагомий чинник національного та 

культурного розвитку суспільства. 

Отже, релігія вважається важливим елементом національного розвитку 

української спільноти. А церква як орієнтуючий і духовно спрямовуючий 

орган використовується для коригування соціальних дій релігійної частини 

населення, вона спроможна сприяти не тільки досягненню злагоди й 

стабільності в українському суспільстві, але й досягненню духовної єдності 

українського суспільства.  

Релігія та релігійний плюралізм (який характерний для України) мають 

можливість суттєво гуманізувати й демократизувати розвиток суспільства. 

Релігійність є важливим чинником утворення нації, національної 

консолідації, збереження і розвитку національних традицій. Чим вищий 

рівень релігійності суспільства, тим активнішим і ефективнішим є процес 

націєтворення, тим міцнішою є національна консолідація, тим стійкішим є 

суспільство, яке уникає втрати й нівелювання своєї ідентичності і традицій 

під натиском глобалізації [5]. 

Для підвищення значення релігії для сучасного українського можна 

виділити певні напрями вдосконалення даної галузі, а саме:  

– гармонізація міжнаціональних відносин;  

– консолідація та демократизація суспільства шляхом підвищення 

соціальної справедливості;  

– розвиток громадянського суспільства й таких його складових, як 

соціальна й особиста відповідальність за стан справ;  

– акцентування уваги на духовних цінностях в їхньому конкретно 

українському вимірі;  

–  гуманізаційний вплив на представників публічної влади [5]. 

Однак, значення релігії полягає не в участі конфесій у політичних 

подіях, але в її обмежувально-виховному потенціалі, у здатності впливати на 

світогляд і політичну позицію громадян держави, формувати відповідальних 

політичних лідерів. І саме такою вона повинна бути в сучасній Українській 

державі. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ АСПЕКТИ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ 

ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ 
 

Фізичне виховання у закладі вищої освіти – це навчальна дисципліна, 

яка є обов‘язковою для всіх спеціальностей, є засобом формування всебічно 

розвиненої особистості і оптимізації фізичного стану студентів у процесі 

професійної підготовки.  

Основною метою фізичного виховання студентів є формування фізичної 

культури особистості і здатності спрямованого використання різноманітних 

засобів фізичної культури та спорту для зміцнення здоров‘я, психофізичної 

підготовки і самопідготовки до майбутньої професійної діяльності. 

Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя й 

працювати над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням, 

дбайливо ставитися до власного здоров‘я, з цією метою потрібно приділяти 

увагу такій важливій дисципліні як фізичне виховання [1, c. 84]. 

На сьогоднішній день спостерігається стійка тенденція до зниження 

рівня здоров‘я населення України. Це призвело до того, що в державі середня 

тривалість життя громадян на 10-12 років нижча, ніж в країнах ЄС. В Україні 

зафіксовано один із найвищих у світі показників природного зменшення 

населення.  

Особливою загрозою для майбутнього країни є низький стан здоров‘я і 

спосіб життя дітей і молоді. Така ситуація становить реальну загрозу безпеці 

України та стала пріоритетною проблемою загальнодержавного значення. 

Через це сьогодні в Україні цілеспрямовано формується державна політика 

щодо збереження  здоров‘я нації.  

Питання щодо збереження здоров‘я студентської молоді на 

сьогоднішній день стоїть дуже гостро. Інтенсивність навчальної праці 

студентів дуже висока, що є істотним чинником послаблення здоров‘я і 

зростання числа різних відхилень у стані організму. Причинами цих 

відхилень є малорухливий спосіб життя, нагромадження негативних емоцій 

без фізичної розрядки, внаслідок чого відбуваються психоемоційні зміни. 

Дослідження науковців вказують на зниження рівня функціональної та 

фізичної підготовленості молоді. Особливу тривогу викликає виявлене 

зростання на 27% гіпертонічних реакцій, на 41% вегетосудинної дистонії 

студентів, зросло число патології органів зору на 18%, серцево-судинної 

системи - на 38%. 
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При цьому кількість студентів, віднесених за станом здоров‘я до 
спеціальної медичної групи, зросла до теперішнього часу до 32% [2, c. 24]. 

Найважливіша причина, що призводить до погіршення стану здоров‘я, є 
недостатньо високий рівень культури здоров‘я. Сьогодні спостерігається 
небезпечна тенденція щодо розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та 
зростання наркоманії й токсикоманії у молодіжному середовищі. 

У зв‘язку з погіршенням рівня здоров‘я молоді, існує необхідність 
організації заняття з фізичного виховання з акцентом на вирішення 
оздоровчих завдань фізичного виховання. Тому, на заняттях з фізичного 
виховання необхідно приділяти особливу увагу організації 
здоров‘язберігаючих факторів [3, c. 40]. 

Студенти − це найбільш динамічна громадська група, що знаходиться в 
періоді формування соціальної та фізіологічної зрілості. Вони схильні до 
високого ризику порушень у стані здоров‘я.  

Проблема здоров‘я студентів стає все більш актуальною у зв‘язку з 
труднощами соціально-економічного характеру, які переживає в даний час 
Україна.  

Ослаблений фізичний стан організму, екологічні проблеми, недостатнє 
харчування, низький рівень фізичної культури обумовлюють те, що більше 
половини студентів нездорові, багато з них знаходяться в передхворобливих 
станах. Важливість вивчення впровадження здоров‘язберігаючого 
середовища у закладах вищої освіти обумовлена тим, що однією з основних 
проблем студентської молоді є середній рівень успішності у зв‘язку з 
високим відсотком захворюваності. Здоров‘я підростаючого покоління 
формується під впливом біологічних і соціальних факторів. Від нормального 
фізичного розвитку залежить здатність організму студента зберігати стійкість 
до мінливих умов зовнішнього середовища. Зростаючий потік інформації, 
потреба більш глибоких знань від фахівців вимагає все більше зусиль від 
студентів [4, c. 38]. 

Головним результатом формування здоров‘язберігаючого середовища у 
закладах вищої освіти повинні стати зростання творчих і освітніх досягнень 
студентів і викладачів та підвищення рівня здоров‘я всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

Отже, реалізація необхідних здоров‘язберігаючих технологій щодо 
свідомого ставлення до здоров‘я студентів базується на отриманні 
необхідних знань, умінь і навичок фізичного, психічного, духовного та 
соціального здоров‘я. Основна складова успіху в збереженні та зміцненні 
здоров‘я студентів - їхній позитивний психологічний та емоційний настрій. 
Він залежить від самопочуття у навчальному закладі, сім‘ї та кола друзів. Від 
того, яким чином організоване управління педагогічним середовищем, 
залежить психічний та духовний світ студентів, їхнє бажання 
самовдосконалюватися та вести здоровий спосіб життя. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА КОРДОН: 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 

Міграція – явище, яке виникло i розвивалось одночасно із самим 

людством. Немає жодної країни в світі, яка б не була задіяна у світових 

міграційних процесах. В умовах політичної, економічної та соціальної кризи 

вона набирає більш масштабних обертiв. Так, на сьогодні все більше 

працездатного населення змушене шукати джерело доходу за межами 

національних кордонів України. Як наслідок, наша держава посідає одне з 

провідних місць у рейтингу країн-донорiв з постачання як iнтелектуальних, 

висококваліфікованих, так і некваліфікованих трудових ресурсів.  

Після того як наша країна здобула незалежність, одним iз здобуткiв 

демократизації суспільного життя стало зняття обмежень на перетин 

державного кордону. Якщо під час існування Радянського Союзу Україна 

була відокремлена від світу i закордонні поїздки були привілеями небагатьох 

обраних, то після 1991 року вони стали доступними середньостатистичним  

громадянам. За даними Мінiстерства внутрішніх справ України, у 1986 р., на 

початку перебудови, кількість поїздок за рубіж в особистих справах не 

перевищувала 43 тис. У 1991 р. вона склала вже 2 327 тис., тобто збільшилася 

в 54 рази. Свої подорожi громадяни здійснювали не завжди з метою туризму 

чи відвідин родичів, але й з метою отримання доходу. Що примушувало 

людей шукати заробіток за кордоном? Економічні труднощі перехідного 

періоду, безробiття та неповна зайнятість, низькі доходи, затримки з 

виплатою зарплатні, а також те, що набуття вільного виїзду за кордон 

співпало в часі з значними структурними трансформаціями економіки, що 

супроводжувалися зниженням рівня життя населення [1]. 

На сьогоднi, попри певні позитивні соціально-економічні зрушення, 

проблеми розвитку трудового потенціалу і забезпечення ефективної 

зайнятості, збалансованості попиту та пропозиції на ринку праці, створення 

нових робочих місць тощо зберігають для України свою актуальність. Як 
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наслідок, украй актуальною залишається проблема трудової міграції 

українців за кордон. Як свідчать опитування соціологів, третина українців 

готова покинути батьківщину назавжди. Найбільш сильні емігрантські 

настрої серед молодi: Україну готові покинути 55% українців у віці до 

30 років. Серед «тридцятирiчних» готових емігрувати – 47%, серед 

"сорокарічних" – 38% і серед «п‘ятидесятирiчних» – 28%.  

Чому найбільше охочих виїхати за кордон саме серед молоді? На це є 

низка причин, зокрема, крайня проблематичність влаштуватися на роботу за 

обраним фахом на батьківщині, сприяння у трудовій міграції молодим людям 

з боку приймаючих країн, збройний конфлікт на сході України, бажання 

змінити спосіб життя, пізнати світ, підвищити професійну підготовленість. 

Окрім того, слід згадати системну кризу в Україні в 2008-2009 рр., яка вкрай 

негативно вплинула на зайнятість молоді, а, отже, і посприяла мiграції. У цей 

період внаслідок відсутності робочих місць, а особливо таких, що привабливі 

для молоді, вона виявилася найбільш вразливою частиною населення. Різке 

погіршення ситуації в соціально-економічнiй та соціально-трудовій сферах 

спричинили до витіснення молоді з національного ринку праці [4, c. 125]. 

Згідно з результатами опитування, червні 2017 року організованого 

компанією Research & Branding Group, основними причинами можливої 

еміграції українці назвали пропозицію цікавої і прибуткової роботи за 

кордоном (29%) та збройний конфлікт на Сході України (22%). Окрім того, 

опитувані вказували на економічні проблеми в країні (18%) та родиннi 

обставини (14%). Замикала перелік найбільш згадуваних причин можливої 

еміграції відсутність умов для самореалізації (11%). Разом з тим, третина 

українців (33%) відзначили, що ніякі обставини не можуть спонукати їх 

назавжди покинути країну. 

Виходячи з того, що на сьогодні на мiжнародному ринку праці Україна 

посідає одне з провідних місць серед країн-донорів робочої сили, завдяки 

чому бере активну участь в економічному розвитку країн-реципієнтів, обсяг 

пропозиції праці в Україні зазнає суттєвого скорочення, а її якість невпинно 

знижується. І, що прикметно, якщо ранiше більшість мігрантів намагалися 

зберегти, хоч формально, трудові відносини в Україні, сприймаючи роботу за 

кордоном як тимчасовий період у трудовому житті, то на сьогодні більшість 

заробітчан розглядають трудову мiграцію як основне джерело доходу  

[2, c. 8]. 

Прикметною ознакою сьогодення є швидке зростання кількості 

українців, які здобувають за кордоном освiту. Зокрема, значно зросла 

кількiсть українських студентів в Польщi, Чехії, Італії, Іспанії. Тут слід 

враховувати той факт, що діти заробітчан, що залучаються до навчання за 

кордон, становлять вже друге покоління мiгрантів, що також буде впливати 

на тенденції розвитку навчальної, а в майбутньому і трудової міграції.  
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Розглядаючи трудову міграцію, необхідно також відзначити швидкий 

відтік висококваліфікованих, інтелектуальних кадрів, внаслідок чого 

соціально-економічний розвиток України особливо погіршується. Зважаючи 

на те, що формування наукових кадрів, збільшення науково-технічного 

потенціалу країни, збереження висококваліфікованої робочої сили є одним із 

важливих факторів економічного і соціального прогресу, «відтік мізків» 

суттєво знижує інтелектуальний потенціал держави, суттєво позначається на 

перспективах її розвитку. Так, на сьогодні понад 30% українських вчених 

працюють на розвиток економіки зарубіжних країн [5, c. 127-128]. 

Оцінити наслідки трудової міграції українців за кордон для України 

доволі непросто. З одного боку,  маємо забезпечення певного рівня 

матеріального добробуту, запобігання бідності людей в умовах глибокої 

соціальної кризи, водночас, з іншого, – Україна втрачає трудові ресурси та 

стикається з низкою соціальних проблем, в тому числі пов‘язаних з 

вихованням та навчанням дітей трудових мігрантів, що лишаються без 

належного нагляду дорослих. Окрім того, значний тягар соціальних виплат 

щодо трудових мігрантів та членів їхніх сімей несе Україна. Це збільшує 

навантаження на соціальні фонди, до яких мігранти не роблять жодних 

внесків, так як працюють за кордоном; спричиняє втрату соціальних внесків, 

які мігранти сплачують у країнах працевлаштування, але скористатися ними 

у більшості випадків не можуть; обмежує соціальне забезпечення мігрантів 

через врахування їхнього страхового стажу лише в Україні. Останнє може 

призвести до бідності їхніх родин [3, с. 61].  

Проблема трудової еміграції українців за кордон, безсумнівно, на часі, 

та вирішити її під силу лише державі за умови реалізації відповідної 

політики. На користь розв‘язанні проблеми, на наше переконання, спроможні 

позначитися підвищення рівня оплати праці та покращення умов праці за 

умови одночасного вдосконалення трудового законодавства. 
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ПРОБЛЕМА ЩАСТЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА СУЧАСНЕ 

БАЧЕННЯ  
 

Щастя…Безліч слів було вже сказано про це дивовижне відчуття. З 

давніх часів людство хвилювала проблема щастя. Майже кожний філософ так 

чи інакше торкався цієї проблеми, намагаючись вивести загальну формулу 

щастя. Але все-таки трактування щастя у кожного своє: деякі зі щастям 

пов‘язують заможність та владу, інші вбачають його у самопізнанні і 

служінні богу, для когось воно проявляється у вигляді задоволення 

матеріальних потреб, а дехто вважає себе щасливим, коли поруч є близька 

людина. 

Дослідженням евдемонізму та його значенням у житті протягом 

тисячоліть займалися світові генії, серед яких: Демокрит, Епікур, Сократ, 

Сенека, Зенон, Фейєрбах, Марк Аврелій, Спіноза, Кант, Гегель та інші.[1]. 

Змінюються пріоритети, моральні цінності, змінюється сам світ. Проте 

дана тема залишається актуальною і в наш час, адже, на нашу думку, всі 

уявлення про щастя та розуміння його сутності впливають  на життя людини. 

Багато античних мислителів бачили сенс життя саме в досягненні 

щастя. Так, для гедоністів воно втілювалось в отриманні максимального 

матеріального та духовного задоволення від існування, уникненні будь-яких 

страждань та проблем. Платон говорив про щастя як спільне благо всього 

суспільства. Якщо суспільство щасливе, то кожна людина, як його частина, 

обов‘язково пізнає це диво. Епікур, будучи прихильником гедоністичних 

ідей, трактував їх дещо ширше, звертав особливу увагу на дружбу як 

невід‘ємний компонент щастя. 

Згадуючи філософів матеріалістів, Демокрит проголосив, що мета 

життя людини – досягнення щастя. Розуміння щастя філософом багатомірне. 

Це не тільки абстрактне теоретизування про благо і чесноти. Це – і заклик до 

конкретних дій. Щоб доставити щастя людям, недостатньо добре до них 

відноситися. Потрібно не забувати постійно підтримувати своє відношення 

справами, нехай навіть незначними. Якщо в цілому підсумувати 

Демокритове розуміння щастя, то його можна виразити словами: «Человек 

может быть счастливым, если только умеет им быть!» [2, с. 68]. 

Подібно Демокриту Сократ був переконаний (і підкреслював своїм 

власним способом життя), що щастя ніяк не залежить від матеріального 

благополуччя. Чим менше людині треба, тим менше в нього суєти, турбот і 

тривог. А це і є щастя. І своє щастя Сократ нізащо не проміняв би на щастя – 

розкіш, тому що йому відомо і те, і інше, і він свідомо вибрав перше: «Мы 

знаем ваше счастье, потому что мы от него пришли к своему, а вы нашего не 

знаете, потому что вы его не испытали» [2, с. 71]. 
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Новий час приніс інші трактування щастя. Так, Томас Гоббс 

беззаперечно пов‘язує щастя з успіхом, а вірніше з його досягненням. Джон 

Локк звертає увагу на те, від чого воно залежить: «Щастя чи нещастя людини 

в основному є справою її власних рук», - пише мислитель.[3] Гегель 

наголошує, що поняття щастя є своє для кожного: «Щасливий той, хто 

влаштував своє існування так, що воно відповідає особливостям його 

характеру» [3]. 

Багато ще можна говорити про філософські роздуми мислителів різних 

епох. Як бачимо, серед складових щастя найчастіше зустрічається життя як 

найвища цінність кожного, достаток як підґрунтя для задоволення 

матеріальних потреб та бажань, сім‘ю та дітей як сенс існування, владу як 

здатність керувати іншими та відчути себе головним, важливим також 

виділяється дружба та кохання. 

Проаналізувавши різні бачення філософів на значення щастя, 

спробуймо з‘ясувати, яким уявляє щастя сучасна людина. Що є 

пріоритетним? Чи щаслива зараз молодь ? Чого не вистачає, аби відчути себе 

щасливим ? 

З метою дослідження поставлених питань у квітні минулого року було 

проведено анкетування молоді (параметри опитування: 60 осіб, із них 60 

відсотків – 40 жіночої статі, вік – 17-30 років, м. Київ та м. Житомир). Перш 

за все, учасникам пропонувалося зазначити, з чим вони ототожнюють 

поняття щастя. Отримані результати (рис.1) назвати неочікуваними важко. 

 

Рисунок 1 – Результати анкетування молоді стосовно складових щастя 
 На думку 20% наших респондентів, щасливим не можна бути без 

грошей. Проте не всі ці опитані вважають саме гроші абсолютним щастям, 

розглядаючи їх як необхідний засіб для його досягнення - для утримання 

сім‘ї, підтримання здоров‘я на належному рівні тощо. Може, в цьому і 

справді є якийсь сенс? Адже як можна відчувати себе щасливим, коли не 

маєш грошей, аби придбати одяг, житло чи навіть їжу? Більша частина 

респондентів все-таки вважають, що щастя – це ніщо інше, як сім‘я та діти, 

кохання. 

Наступною складовою щастя, яка набрала 10% голосів, є здоров‘я. Та 

чому ж тоді, коли ми хворі та погано себе почуваємо, все інше відходить, 

зазвичай, на другий план? Можливо, все можна пояснити віковою категорією 

опитаних, які, на щастя, не мають серйозних проблем зі здоров‘ям. 

Сім'я, діти 
 Гроші 
Здоров'я  
Кар'єра 
Кохання 
Розваги 
Друзі 
Влада 
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Найменший відсоток респондентів пов‘язують щастя з кар‘єрою, друзями, 

розвагами, славою та владою. 

 Наступний аспект, якому ми приділили увагу: чого ж не вистачає 

сучасній молоді для щастя (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результати анкетування про складові щастя, яких бракує 

сучасній молоді 
Згідно опитувань більше 70% респондентів відчувають себе не 

повністю щасливими через брак кохання; 22% - не почуваються щасливими 

через проблеми в сім‘ї та з дітьми. 43% учасників анкетування вважають, що 

для їхнього щастя не вистачає грошей. Приблизно 24% респондентів 

відповіли, що були б абсолютно щасливими, якби мали краще здоров‘я та 

16% успішну кар‘єру.[4, с. 545-546]. 

Проаналізувавши дані дослідження, можна сказати, що абсолютне 

щастя для сучасної молоді – це переважно те, чого їм бракує найбільше. Вони 

вбачають щастя в грошах, бо їх не вистачає для задоволення всіх бажань. 

Пріоритет здоров‘я відходить на другий план, бо в більшості немає з ним 

проблем. Сім‘я та діти, кохання– важливі складові щастя, яких бракує 

переважній кількості опитаних, бо багато молодих людей безвідповідально 

ставляться до цих цінностей; не можуть порозумітися з близькими; 

народжують дітей , не створивши справжню сім‘ю. 

Отже, дійшовши до висновку, можна сказати, що для кожної людини 

щастя вбачається в різних аспектах. Різні покоління мислителів по-своєму 

трактували дану проблему, але основний фундамент було покладено саме в 

епоху становлення філософського мистецтва. Саме вміння людини виділяти 

позитивні риси у всьому в значній мірі обумовлює почуття щастя. 
Список використаних джерел: 

1. Лаертський Д. Книга восьма. Про життя, навчаннях і висловах 

знаменитих філософів / Діоген Лаертський. – М: 2-е вид., 1979. – 609 с.  
2. Бахтин М. В. В поисках счастья. Религиозно-этические учения 

древности. / Максим Витальевич Бахтин.‒М: №4 – 2005. – с. 100. 
3. Усі письменники і народна творчість, афоризми: довідник. ‒ К. : 

Майстер-клас, 2007-2008.‒ 864 с. 
4. Бончук Н. В. Суб‘єктивне розуміння щастя сучасною молоддю та 

підлітками / Н. В. Бончук // Молодий вчений. — 2016. — №5.‒ с. 588. 

0

20

40

60

80



95 

Колісник Діана 
Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз.вих., ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ФУТБОЛ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

 Діяльність у сфері футболу є однією з тих видів загальнолюдської 
діяльності (гра), які формують активного суб’єкта історичного процесу. 
Футбол несе в собі не тільки загальні характеристики гри й ігрової 
діяльності, властиві певною мірою всім спортивним іграм, а й свої 
специфічні особливості, характерні йому як грі і як виду спорту. Оскільки 
футбол є видом спорту і видом фізичної культури, його необхідно розглядати 
як засіб формування здорового способу життя [1]. 

 Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, 
сукупність матеріальних та духовних цінностей суспільства, які створюються 
та використовуються ним для фізичної досконалості людини. Вона історично 
зумовлена і змінюється на кожному новому етапі розвитку суспільства. 

Фізична культура має багато функцій:  
― нормативна, яка полягає у закріпленні раціональних норм рухової 

діяльності;  
― інформативна, яка відображає властивості накопичувати культурну 

інформацію;  
― комунікативна, яка характеризується властивістю сприяти 

спілкуванню; 
― естетична, яка задоволення естетичних потреб особистості у красивих 

рухах, своєму гармонійному фізичному розвитку; 
― біологічна, яка пов’язана з задоволенням природної потреби людини у 

русі, покращення її фізичного стану та забезпечення високої працездатності 
організму [3].  

Спорт являє собою власне змагальну діяльність, спеціальну підготовку 
до неї, а також міжлюдські відносини і норми, властиві їй. Футбол – одна з 
найдавніших ігор людства. Архівні джерела, знайдені в Китаї та Єгипті, 
зокрема зображення гравців з м’ячем , окремо м’ячі, дають вченим підстави 
стверджувати, що футбол був відомий людству задовго до нашої ери.Так, 
англійський професор Барканс (Англія) переконаний, що навіть первісні 
люди грали в футбол кам’яним м’ячем. Китайцям гра з м’ячем була відома 
ще понад 5000 років тому. Імператори вважали, що така гра є важливим 
засобом військової підготовки. Згодом під назвою “Кемарі” футбол із Китаю 
перекочував до Японії. Тут ця гра стала частиною чисельних релігійних 
обрядів, але широкого розповсюдження серед населення не здобула. 
Археологічні розкопки, проведені в Єгипті та стародавній Греції, а також 
архівні джерела, засвідчують, що там футбол був досить поширений. Так, він 
згадується у всесвітньо відомій «Одіссеї» Гомера. Ця гра була складовою 
частиною спартанського виховання юнаків, оскільки вимагала від її 
учасників прояву сили та елементів боротьби [2].  
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У стародавній Греції гра з м‘ячем мала три назви: «Файнінда», 

«Гарпаціон», «Єпіскурос». Із літературних джерел відомо, що Софокл, 

Олександр Македонський, Діонісій також були знайомі з грою у футбол. 

Існує чимало згадок, що в стародавній Греції в гімназіонах існували 

спеціальні майданчики для гри, яку організовував і проводив окремий 

вчитель. Це був дійовий засіб фізичного загартування не лише воїнів, але й 

оздоровлення усієї нації. К. Гален – римський лікар і природодослідник, 

писав, що гра з м‘ячем забезпечувала фізичну, психічну підготовку 

найширших мас. Вона, на його думку, є могутнім засобом лікування хворих. 

Хоч сам Гален мав міцне здоров‘я, багато часу віддавав цій грі, оскільки, 

власне, таким способом вів боротьбу зі старінням. Отже, фахівці та більшість 

істориків вважають, що футбол постав на традиціях ігор з м‘ячами, якими 

користувалися за давніх часів та в Середньовіччі [1].  

Футбол несе в собі багато істотних ознак культури взагалі і фізичної 

культури зокрема. Перш за все тому, що в його сфері здійснюється 

діяльність, яка спрямована на вдосконалення, перетворення природних даних 

людини як відносно фізичних якостей, так і рухових навиків, формується 

культура тіла і руху, а також культура поведінки, спілкування, пізнання. 

Найактивнішим фактором формування особистості тут виступає колектив.  

А команда існує в тому випадку, якщо в усіх є спільна мета; якщо всі 

працюють разом; якщо досягнута психологічна сумісність ; якщо педагогічна 

майстерність наставника має досить високий рівень; якщо члени команди 

вчаться один в одного тощо (Б. Ф. Мєдведенко, 1993). У сфері футболу 

створюються, формуються нескороминущі культурні, загальнолюдські 

цінності, оскільки він є об‘єктом інтересу мільйонів людей. Естетична 

цінність футболу – в красі задумів і виконанні прийомів, дій. Цінність 

футболу в співпереживанні мільйонів глядачів, яке виявляється в реакціях 

схвалення або засудження дій футболістів, тренерів, суддів, в творчому 

осмисленні єства гри, аналізу протиборства команд (тактики, стратегії                  

гри) [2]. 

 Сучасні концепції теорії фізичної культури як виду культури 

дозволяють розглянути футбол в двох аспектах: як вид (компонент) фізичної 

культури і як один з видів гри. В цьому випадку для нього характерні всі 

загальні специфічні особливості гри як одного з основних видів діяльності, 

що формують особу. У сфері футболу формуються різні і багатообразні види 

і форми вияву культури. Це культура поведінки і спілкування, нормативна 

культура, культура поведінки людини в екстремальних ситуаціях. Велике 

значення у сфері футболу має культура (тобто якісна характеристика) спіл 

кування – тренера з командою, футболістів в рамках своєї команди і з 

членами команди суперників, з суддями, глядачами, менеджерами, 

представниками преси, тощо. Футбол – не просто засіб фізичної культури, а 

засіб виховного впливу на особистість, формування найбільш значних 

якостей особистості – колективізму, свідомої дисципліни, здатності 

підпорядкувати власні інтереси інтересам колективу, а також потреби в 

здоровому способі життя. 
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Здоровий спосіб життя стає все більш популярним та широко 

пропагується в розвинутих країнах Європейського Союзу [2]. Проте ситуація 

в Україні залишає бажати кращого. Під впливом оточуючих, реклами 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також ―кумирів‖, які з екранів 

телевізорів пропагують сумнівні цінності, молоді українці руйнують власне 

здоров‘я. 

 Як свідчить аналіз динаміки й структури захворюваності населення 

України, в останні роки зростає кількість школярів та студентів із 

захворюваннями серцево-судинної, дихальної й нервової систем, 

порушенням опорно-рухового апарату. Крім цього, молодшають так звані 

«хвороби суспільства» – алкоголізм, тютюнопаління та наркотична 

залежність [4]. Це й зумовлює необхідність активізації мотивації молоді до 

здорового способу життя. 

Під здоровим способом життя розуміють такий спосіб життєдіяльності, 

який спрямований на збереження та покращення здоров‘я людей. До його 

складників відносять, насамперед, активну рухову діяльність, збалансоване 

харчування, достатній сон, оптимальний режим дня, відсутність шкідливих 

звичок і позитивні емоції [3]. 

На сьогодні для сприяння покращенню здоров‘я населення виділяють 

такі напрями діяльності: 

– формування політики, сприятливої для здоров‘я; 

– створення сприятливого для здоров‘я зовнішнього середовища; 

http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
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– активізація громадськості в напряму покращення здоров‘я як 

особистості, зокрема, так і нації 

загалом; 

– розвиток навичок людей діяти на користь власного здоров‘я [2]. 

Серед засобів фізичного виховання велике значення мають спортивні 

ігри, які за рівнем своєї популярності серед населення та у світі й в Україні 

займають провідні позиції. Серед великої кількості спортивних ігор у 

державну програму фізичного виховання навчальних закладів включені ті  

ігрові види спорту, які поширені в Україні й мають різнобічний вплив на 

розвиток особистості та колективу, зокрема гандбол [6]. 

Гандбол – командна спортивна гра, метою в якій є закинути якомога 

більше м‘ячів у ворота суперника. На відміну від футболу, м‘яч закидають 

руками. Чи має цей вид спорту негативні наслідки? Як впливає саме такий 

вид спорту на здоровий спосіб життя молодих людей? Саме ці питання ми 

розглянемо [1]. 

Результати вивчення впливу занять спортом на особистість студентів 

свідчать про те, що найбільш важливими якостями особистості, на які 

впливають заняття спортом, є формування у спортсменів «впевненості», 

«емоційної стабільності» «орієнтації на досягнення». 

В останнi роки українськi спортсмени не демонструють високих 

спортивних результатiв на змаганнях свiтового рiвня. В умовах боротьби на 

мiжнароднiй спортивнiй аренi до гандболiстiв високих спортивних розрядiв 

ставляться високi вимоги: наявнiсть унiверсальностi i пiдготовки, високий 

рiвень виконання специфiчної iгрової дiяльностi в командi, фiзична 

пiдготовка. Удосконалення цих сторiн пiдготовленостi є важливим питанням 

сучасного гандболу [5]. 

Аналiз лiтературних джерел дозволив встановити, що гандбол – це вид 

спорту, який привертає увагу своєю доступнiстю, емоцiйнiстю, 

життєрадiснiстю, можливiстю змiнити змiст занять залежно вiд iнтересiв, 

вiку, стану та рiвня фiзичної пiдготовленостi. Слiд зазначити, що до основних 

завдань, якi стоять перед гандболом, належать гармонiйний фiзичний 

розвиток дитини; формування рухових здiбностей: сили, витривалостi, 

швидкостi, гнучкостi, спритностi; пiдвищення працездатностi та рухової 

активностi, виховання правильної постави; покращення психiчного стану 

учнiв, нормалiзацiя ваги тiла за рахунок активiзацiї обмiнних процесiв; 

пiдвищення iнтересу та потреби до систематичних занять фiзичною 

культурою та спортом, поглиблення рiвня знань про активний вiдпочинок. На 

сучасному етапi розвитку гандбол став дуже популярним видом спортивних 

iгор не тiльки в Українi, але й у всьому свiтi [6]. 

 Отже, гандбол – це вид спорту оздоровчої спрямованостi, в якому 

спортсмени виконують безперервний та високо iнтенсивний комплекс вправ 

iз складною координацiєю. Який сприяє фізичному розвитку, навичок та 

умінь, впливаючи на розвиток особистості, як здорової людини. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМ 
 

Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає 
особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє значну роль у 
громадсько-політичному та економічному житті держави. Це пов‘язано із 
специфічними характеристиками даної демографічної групи та 
можливостями змін цієї категорії населення в процесі соціалізації. 

Молодіжну державну політику в незалежній Україні було започатковано 
«Декларацією про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» 
(1992 р.) та Законом України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» (1993 р). Потім вона деталізувалася в таких 
Законах, як «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998 р.), «Про 
освіту», «Про зайнятість населення» (обидва – 1991 р.), «Про фізичну 
культуру і спорт» (1994 р.), «Про туризм» (1995 р.) тощо. Основні права і 
обов‘язки молоді, як і інших громадян України, зафіксовані в Конституції 
України (Ст. 53). 
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Але на рубежі XX-XXI ст. ефективній молодіжній політиці стали на 

заваді: дефіцит соціально-економічних ресурсів, які б могли бути 

використані для вирішення молодіжних проблем; зниження життєвого рівня 

молоді, що спричиняє песимізм, соціальну апатію; невідповідність рівня 

професійної підготовки молоді реальним потребам суспільства. 

Реалізація ринкових реформ потребує певних трансформацій не тільки 

суто економічної свідомості суспільства та окремих його індивідів, а й 

стереотипів економічної і політичної поведінки людей. Тому принципово 

важливими стають проблеми освіти, професійної підготовки, мотивації 

молоді до праці, підприємницької діяльності, політики тощо. Адже від цього 

залежить імідж України як демократичної держави.  

Усім країнам, що переживають період трансформації, властива жорстка 

конкуренція на ринку праці. Нелегко в таких умовах доводиться й молоді: 

без високої кваліфікації та досвіду трудової діяльності конкурувати з тими, 

хто їх має (а це переважно громадяни віком від 28 до 55 років), досить 

складно, а інколи й неможливо. Економічні негаразди останніх років суттєво 

вплинули на соціальне становище молоді та рівень її життя. Так, 73% 

опитаних молодих людей незадоволені матеріальним станом своєї сім‘ї, 44% 

– житловими умовами, 42% – тим, як харчується їх сім‘я. 

Спостерігається нерівність у можливостях здобути загальну освіту, 

професійну підготовку, обрати місце праці. Причин багато: соціальні 

наслідки демографічних, організаційних, структурних диспропорцій у країні, 

зростання соціальної нерівності тощо. Наприклад, у сільських хлопців і 

дівчат, у порівнянні з міськими ровесниками, невисокі можливості одержати 

якісну освіту, престижно працевлаштуватися, змістовно проводити дозвілля.  

На нашу думку, щоб розв‘язати вищеназвані проблеми молоді потрібно 

провести ряд таких дій, як: 

- Державним органам влади розвивати наукове ставлення до проблеми 

для напрацювання науково-обґрунтованих рішень, проводити моніторинг 

змін тенденцій розвитку молодіжного середовища.  

- Міністерству України в справах сім‘ї, молоді та спорту для 

вирішення ціннісних та соціально-психологічних проблем необхідно 

розробити сучасну державну молодіжну політику для вдосконалення системи 

виховання та освіти молоді, методів реалізації соціально-економічних й 

духовних потреб. 

- Поліпшити доступність освіти через систему кредитування, поза 

конкурсний прийом малозабезпечених, сиріт, інвалідів, а також систему 

соціальної підтримки учнів, студентів та молодих учених. 

- Міністерству України в справах сім‘ї, молоді та спорту заохочувати 

молодих спеціалістів до роботи у сільській місцевості, популяризувати 

самостійну економічну діяльність серед молоді, розробити сучасні програми 

підтримки молодіжного будівництва. 
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МІСЦЕ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ  

Потреби подальшого розвитку української держави зумовлюють  

об‘єктивну необхідність розглядати молодь невід‘ємною частиною її 

соціальної системи, яка виконує особливу роль в її розвитку. Адже молодь як 

органічна частина суспільства на кожному етапі його розвитку виконує 

надзвичайно важливу функцію – інтеграційну, об‘єднуючи і розвиваючи 

досвід попередніх поколінь, сприяючи соціальному прогресу. Таким чином, 

молодь є рушійною силою процесу розвитку суспільства і потребує пильної 

уваги до її потреб з боку держави.  

У сучасній літературі існує чимало визначень категорії «молодь». 

Найбільш поширеним є визначення молоді як соціально-демографічної 

групи, котрій притаманні специфічні психологічні, фізіологічні та культурні 

властивості. Ці властивості визначаються не лише віковими особливостями, 

але й тим, що соціально-економічне, політичне становище молоді, її 

духовний світ, система ціннісних орієнтацій є незавершеними і перебувають 

на стадії становлення.  

Важливим є питання щодо визначення вікових параметрів молоді. 

Нижня межа, за якою людину відносять до молоді, визначається її 

біологічною, статевою зрілістю. Верхня  визначається з огляду на юридичне 

повноліття, закінчення навчання, здобуття професії, одруження та набуття 

економічної незалежності. Відповідно до законів України цей вік означено 

від 14 до 35 р.  

Як специфічна соціально-демографічна група суспільства молодь 

визначається не лише віковими межами, а й тим, яке місце вона посідає в 

соціальній структурі суспільства, а також особливостями соціального 
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розвитку. Молоді притаманні як основні, так і другорядні особливості. До 

основних належать: фізіологічні, психологічні, вікові й соціальні 

характеристики. Другорядні виявляються залежно від суспільно-корисної 

діяльності, місця проживання, соціального статусу людини тощо. Вони тісно 

пов‘язані з основними. 

У житті молодої людини умовно можна виділити три основних періоди. 

Перший – період пошуку – коли молода людина сама для себе визначає та 

приймає рішення стосовно навчання і сфери професійної діяльності; другий – 

період інтеграції в суспільство – пов‘язаний із першими роками професійної 

діяльності; третій – період інтенсивної творчості та продуктивної діяльності. 

Незважаючи на те, що в сучасному суспільстві молодь отримала значно 

більше можливостей для власного розвитку, вона все ж залишається 

найбільш вразливою, незахищеною частиною суспільства. Адже низка її 

специфічних проблем довгий час залишається не вирішеною. Досить 

важливим фактором, який негативно впливає на свідомість молоді, є 

відсутність довіри до неї з боку суспільства, адже її дуже рідко залучають до 

вирішення та реалізації програм розвитку суспільства. Це зумовлює певні 

суперечності у структурі «молодь-суспільство». Найважливіші з них 

наступні: 

–  рівень освіти та матеріальний стан молоді; 

–  потяг до знань і необхідність працювати; 

–  прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків; 

–  професійний статус і потреби сучасного ринку праці; 

– бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна участь у 

прийнятті управлінських рішень.  

Слід зазначити, що відповідно до Закону України від 5 лютого 1993 р. 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 

інших законодавчих актів держави у сфері молодіжної політики, створено 

мережу соціальних служб для молоді, на які покладено наступні завдання :  

–  забезпечення соціальної і правової захищеності молоді; 

–  забезпечення збалансованого поєднання суспільних державних 

інтересів та прав особистості у формуванні і реалізації національної 

молодіжної політики; 

– пріоритет суспільних ініціатив стосовно аналогічної діяльності 

державних установ та державних органів при фінансуванні заходів і програм, 

які стосуються молодого покоління;  

– надання молодому громадянинові гарантованого державою мінімуму 

соціальних послуг з навчання, виховання, духовного й фізичного розвитку, 

охорони здоров‘я, професійної підготовки й працевлаштування;  

– залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні й 

реалізації програм, які стосуються молоді, суспільства та держави. 

Таким чином, майбутній розвиток України повною мірою залежить від 

досягнень тих, хто завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. 

Це обумовлює важливість реалізації ефективної молодіжної політики 

держави, яка максимально відповідатиме потребам молодої людини та 
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держави. Державна молодіжна політика повинна відображати позицію 

держави щодо цієї групи населення, створювати необхідні умови, гарантії 

для соціального становлення і розвитку молодого покоління.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Проблема цінностей є однією з найбільш фундаментальних у соціальній 

філософії, а особливо сьогодні, у період складних трансформаційних 

процесів, економічних, політичних, культурних та інших змін, однак, 

незважаючи на плюралізм думок щодо цього питання, на наш погляд, вона 

залишається відкритою і ще довго буде в центрі філософських пошуків 

дослідників, що представляє перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

Система цінностей і відношень до них визначає суспільний розвиток на 

основі активізації фактору людини. Виступаючи в якості інструмента 

соціального регулювання, вони являються тією проміжною ланкою, яка 

пов‘язує поведінку людини з її важливими соціальними інструментами, 

ідеалами, інтересами і вимогами. Цінності виконують складні і різнобічні 

регулятивні функції по відношенню до суспільства і особистості. Ця 

проблема виступає найважливішою частиною програми регулювання і 

управління в суспільстві на етапі його оновлення. 

Проблема цінностей – це одвічна проблема, котра існує відтоді, відколи 

з‘явилась людина, і сьогодні до неї звертаються багато дослідників. Однак, 

аналіз літератури показав, що не досить повно розкрито історію розвитку 

уявлень про цінності від початку їх виникнення і на сьогоднішній момент. 

Майже не приділяється увага аксіологічним поглядам українських філософів. 

Саме тому в даній роботі ми б хотіли звернутися до розгляду і аналізу 

основних досліджень і поглядів на розуміння цінностей у різні періоди і в 

різних філософських концепціях, зокрема, сучасних, представивши таким 

чином своєрідний екскурс в історію розвитку аксіології. 
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Аксіологія (теорія цінностей) – філософське вчення про природу 

цінностей, їх місце в реальності та структурі ціннісного світу, зв‘язки 

цінностей між собою, з соціальними і культурними факторами, структурою 

особистості. В філософії вчення про цінності зайняло самостійне місце і 

виділилось в окремий філософський розділ у другій половині XIX століття, а 

в науковий обіг зарубіжної філософії було введено на початку XX століття 

французьким філософом П. Лапі та німецьким філософом Н. Гартманом, 

однак коріння своє аксіологічна проблематика «пускає» ще у сиву давнину, 

витоки теорії цінностей сягають філософських концепцій досократівського 

періоду. 

При розгляді історичного аспекту аксіологічної проблематики ми 

звернулися до розвитку філософської думки в Україні, адже в ній до 

проблеми цінностей зверталися неодноразово. Так, погляди щодо вищої 

цінності людини (після Бога) містяться ще в філософських джерелах періоду 

Київської Русі, коли найвищою цінністю людини вважалися її моральні 

якості, і навіть вчинки оцінювалися не за результатами, а за тими 

моральними мотивами, що спонукали до дій. У працях І. Вишенського, 

Кононовича-Горбацького, М. Лопатинського, М. Козачинського, 

Ф. Прокоповича, С. Яворського, М. Коцюбинського, М. Драгоманова та 

багатьох інших дана проблема займала одне з провідних місць у 

дослідженнях названих мислителів [1, с. 29]. 

У творчому доробку І. Котляревського (1769-1838 рр.) найважливішим 

аксіологічним принципом постає правда, яка поєднується з народністю, що 

найбільш яскраво виражено в поемі «Енеїда» [2, с. 204]. Своєрідною 

ціннісною категорією виступає і сміх як сфера існування людської свободи. 

Провідною рисою аксіологічного світобачення І. Котляревського, на наш 

погляд, можна також визначити утвердження позастанової цінності людської 

особистості, адже для філософа людська гідність – найвища морально-

естетична цінність. 

Глибока філософська ідея цінності людини і природи та їх органічної 

єдності проходить у творах видатної української письменниці Л. Українки 

(1871-1913 рр.). Говорячи про діалектичну єдність людини і природи, поетеса 

наголошує на тому, що ці взаємини складні й суперечливі, несуть з собою не 

лише позитивне, але й негативне. Природа розкриває людині свою красу, 

віддає багатства, а за це часто отримує зраду, однак все одно людина 

залишається її часткою [3, с. 182]. 

Аксіологічне спрямування поглядів видатного письменника, Каменяра, 

громадського діяча І.Я. Франка (1856-1916 рр.) можна визначити рядом 

найбільш значимих для філософа аксіологічних проблем: «герой, 

особистість, народ та нація». Однією з найвищих цінностей визнає віру 

[5, с. 412]. 
Звертаються до ціннісної проблематики і представники української 

діаспори XIX – XX століття. Так, наприклад, В. Зеньковський вбачав вищою 
цінністю Абсолют, який є причиною всього такою мірою, як і свобода вибору 
людини, що виходить з нього. Г. Флоровський найвищою цінністю розглядав 
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святобатьківські традиції Київської Русі. Л. Шестов, один з фундаторів 
філософської течії екзистенціалізму, звертався до цінності істини як 
універсального атрибуту знання, і вважав, що це і є та брехня, яка загороджує 
шлях до істини живого субстанційного одкровення – вільного, особистого, 
єдино сутнього мислення. Він не сприймав цінності моралі через її 
всезагальність, тому що, на його думку, моральні люди мстиві і свою 
моральність вони використовують як витончене знаряддя помсти. 
О. Кульчицький розглядав життя людини як постійне оцінювання, 
невідділиме від пізнання цінностей, і вважав, що філософія має їх дослідити, 
сферою такого знання виділяв аксіологію, і предмет її вивчення – вартості, як 
те, що надається людині для задоволення її потреб [4, с. 58]. 

В даній роботі не було головною метою проаналізувати ціннісні 
уявлення всіх представників української філософської думки, але, навіть ті 
погляди, які розглянуті вище, свідчать про її оригінальність та своєрідність. 
Звичайно, українська філософія тісно пов‘язана із світовою філософією, 
однак має і свої специфічні особливості, що зумовлено, насамперед, 
історичними факторами. 

Отже, цінність в найбільш загальному плані можна визначити як щось 
значиме взагалі, чи в позитивному, чи в негативному аспекті. Цінності носять 
суб‘єктивно-об‘єктивний характер, однак виступають як єдність 
об‘єктивного і суб‘єктивного, духовного і матеріального, індивідуально-
особистісного та загальнолюдського, соціального і природного. 
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ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 

Сфера соціального забезпечення держави є похідною від державної 
економічної політики та значною мірою визначається фінансовою 
спроможністю держави. Так одним з головних показників рівня розвитку 
країни є стан соціального забезпечення усіх верств населення, формою  
реалізації якого виступає ефективний та якісний процес використання 
державних видатків на  фінансування соціальної сфери, що в свою чергу 
забезпечує належний розвиток як суспільства так і економіки в цілому. 
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  Питання пов‘язані з фінансуванням соціальної сфери, висвітлені у 

працях багатьох науковців, а саме: Ю. В. Пасічника [1], Т. М. Кір‘яна [2],                                 

І. Я. Чугунова [4],  С. О. Винника, Н. М. Пилипенка [5]  та інших. Проте 

проблеми фінансування соціальної сфери існують і їх розв‘язання є одним із 

важливих завдань соціального розвитку держави.    

Основною метою бюджетних видатків є  забезпечення поліпшення 

добробуту суспільства, якості життя населення та сприяння розширенню 

можливостей соціального розвитку. Соціальний бюджет – це кошторис усіх 

видатків і доходів держави, що забезпечують функціонування галузей 

соціально-культурної сфери і спрямовані на підвищення добробуту та 

забезпечення належної якості життя громадян на основі дотримання 

принципів соціальної справедливості [1, с. 124]. 

Основними джерелами фінансування соціальних видатків держави в 

Україні є ресурси державного бюджету, а також кошти державних цільових 

позабюджетних фондів, до яких належить система фондів соціального 

страхування. Система бюджетної класифікації видатків включає кошти на 

фінансування освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту та соціального 

забезпечення населення, охорони навколишнього середовища, житлово-

комунального господарства, духовного та фізичного розвитку  [2, с. 21]. 

Обсяги соціальних видатків державного бюджету України в цілому 

упродовж першого півріччя 2014-2017 рр.   зменшились з 41,7% до 40,9%  

(таб.1).   

Таблиця 1 – Обсяги соціальних видатків державного бюджету 

України за I півріччя 2014-2017 рр., % [3] 
Статті видатків Роки 

2014 2015 2016 2017 

Охорона навколишнього середовища 14,3 32,1 35,3 49,9 

Охорона здоров‘я 32,7 25,3 28,5 25,3 

Житлово-комунальне господарство 41,7 0,1 8,9 12,2 

Духовний та фізичний розвиток 44,3 44,1 37,8 41,с

т1 

Освіта 44,3 46,2 46,1 47,3 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

49,4 42,8 42,8 38,7 

Всього  41,7 41,9 41,9 40,9 

 

Аналізуючи статистичні  дані, можна зробити висновок, що  впродовж                      

I півріччя 2014-2017 рр. соціальна політика характеризується зменшенням 

частки видатків на фінансування соціальної сфери за рахунок державного 

бюджету. Це пов‘язано з процесом децентралізації бюджетної сфери, яку 

розпочато у 2015 р.. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні 
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в значній мірі підпорядковується політико-соціальним цілям. Найвагомішу 

статтю у системі державних видатків  становлять видатки на соціальний 

захист і соціальне забезпечення. Враховуючи складну фінансово-економічну 

ситуацію в країні, можна спрогнозувати подальше зростання бюджетних 

призначень на дотримання соціальних гарантій і стандартів, як з місцевих, 

так з державного бюджету. 

Також важливе місце в структурі соціальних видатків посідають видатки 

на освіту, причому питома вага цієї статті видатків протягом аналізованого 

періоду має тенденцію до збільшення. На загальнодержавному рівні 

переважно фінансується вища освіта, частково з державного бюджету 

виділяються кошти на функціонування післядипломної освіти.  Варто 

відмітити, що видатки на дошкільну, загальну середню, професійно-технічну, 

позашкільну освіту є низькими, оскільки за чинним бюджетним 

законодавством майже повністю передані на місцевий рівень управління. 

 Частка видатків на охорону здоров‘я в структурі бюджету, протягом 

досліджуваного періоду, також має тенденцію до зменшення, коливаючись в 

межах – 32,7 % 25,7 %. Також спостерігається надто велике скорочення 

фінансування житлово-комунального господарстваз (зменшення з 41,7 % до 

12,2 %)  в жодній мірі не відображає реальних потреб галузі та не може 

задовольнити потреби населення у відповідних послугах в гарантованому 

державою обсязі та на відповідному рівні. 

Видатки державного бюджету на охорону навколишнього середовища в        

І півріччі 2017 р. виконано на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у І півріччі 

2015 року. Основний фактор – поступове збільшення фінансування на 

утилізацію сміття та ліквідацію іншого забруднення навколишнього 

природного середовища у зв‘язку з критичною екологічною ситуацією в 

Україні. Відповідно, це потребує систематичного виділення коштів протягом 

року на вирішення проблеми з утилізацією сміття, а не виділення коштів 

наприкінці року з подальшим їх неефективним списанням. 

Варто відзначити, що планування коштів на фінансування державних 

соціальних видатків в сучасних умовах визначається не чисельністю їх 

споживачів, а фінансовими можливостями держави, перспективні оцінки 

яких досить часто ґрунтуються на нереалістичних економічних показниках. 

Ця проблема особливо актуалізується для системи надання соціальних пільг, 

оскільки унеможливлюється оцінка вартості тих чи інших видів пільг без 

надійних даних щодо чисельності потенційних пільговиків [4, с. 42]. 

Підвищення ефективності фінансування соціальних видатків в умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів потребує впровадження нових підходів до 

планування соціальних видатків; вдосконалення міжбюджетних відносин; 

визначення ступеня участі та повноважень основних партнерів у 

фінансуванні та адмініструванні соціальних програм; диверсифікації системи 

надання соціальних послуг; завершення впровадження соціальних 

стандартів; впровадження системи критеріїв та індикаторів для моніторингу 

та оцінки досягнення визначених цілей  [5, с. 82]. 
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У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що  
роль державних видатків є важливим фактором у системі забезпечення 
соціальної сфери. Дослідження показало, що за останні чотири роки, 
соціальне забезпечення мало тенденцію до зменшення, а саме: зменшилась 
кількість державних видатків на фінансування охорони здоров‘я, житлово-
комунального господарства, соціального захисту та соціального 
забезпечення. Проте, слід зазначити, що протягом аналізованого періоду 
збільшилось фінансування таких сфер, як освіта та охорона навколишнього 
середовища. У зв‘язку з цим нагальною залишається потреба в соціальному 
реформуванні, в тому числі у розробці дієвих механізмів ефективного 
використання обмежених бюджетних ресурсів соціального спрямування та 
стимулювання пошуку альтернативних джерел фінансування закладів 
соціальної сфери. 
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ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В ДОБУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

 
3 проголошенням 24 серпня 1991 року Акту про незалежність України 

були створені надзвичайно сприятливі умови для українського 
національного відродження як цілісного процесу становлення i розвитку 
національної державності, пробудження національної самосвідомості i 
гідності, розвитку національної культури i мови, утвердження економічної 
незалежності. Але ефективність реалізації на практиці цих надзвичайно 
складних i розрахованих на значний відтинок часу завдань в значній мipi 
залежить  від того, наскільки вони знаходять i знаходитимуть підтримку 
серед найширших верств українського суспільства і, перш за все, серед 
молоді. При цьому нашій молодій державі потрібна молодь національно 
свідома, духовно багата, спроможна до державотворення. 

http://dkst.gov.ua/
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Проте стан сучасних процесів у духовному житті сучасної молоді 

викликає занепокоєння. Духовний cвіт значної її частини характеризується 

значним збідненням, спадом моральності, захопленням містикою, 

різноманітними, часом агресивними, формами релігійних вірувань. Дехто з 

молодих людей шукаючи гострих відчуттів, вдаються до вживання 

наркотичних засобів. Багато молодих людей у задоволенні своїх духовних 

потреб обмежуються рамками далеко не кращих зразків «масової культури», 

яка далека за своєю формою i змістом від української нацюнальної культури. 

На жаль, не вся молодь бере активну участь у національному і духовному 

відродженні України. Значна кількість молодих людей, що не змогли 

реалізувати себе у громадсько-політичній діяльності, замкнулись на своєму 

особистому житті. Для них основою життєдіяльності стає розважальний тип 

дозвілля та гонитва за матеріальними благами: розкішне житло, дорогі 

автомобілі, модерна побутова техніка, вишуканий одяг, банківські рахунки, 

дорогі курорти, надмірність у дозвіллі, коли верхом бажань є постійні 

посиденьки у дорогих нічних клубах, ресторанах, тусовки в компанії 

заможних людей. Сучасні вчені з тривогою підкреслюють, що сьогодні 

спостерігається ефект «ножиць» між темпом розвитку культури матеріальної 

і духовної, при цьому матеріальний фактор починає все активніше 

пригнічувати фактор духовний. В результаті, молодь попадає в залежність 

від світу, у якому вона перебуває, а саме: від грошей, пристрастей, влади. 

Духовні ж цінності, такі як честь, гідність, скромність, співчуття, 

справедливість, вихованість, інтелігентність, гордість нерідко відсуваються у 

молодих людей на задній план. Негативною тенденцію є й те, що в 

середовищі молоді різко падає цінність розумової праці, освіти, знань. 

Поява такої кaтeгopiї молоді з цілком вираженою утилітарною 

цілеспрямованістю, з одного боку, i духовною злиденністю – з іншого, – це 

тривожний симптом у становленні української нації. Адже під впливом 

вищеназваних негативних факторів може змінюватись ментальність молоді. 

Вже сьогодні чимало молодих людей не хочуть бути зобов‘язані комусь 

іншому, нерідко виявляють байдужість до навколишнього світу, 

відгороджуються від інших комп‘ютерами, віртуальним спілкуванням у 

Інтернеті. Тому перед yciма державними інституціями, особливо тими, що 

безпосередньо займаються молодіжними проблемами, постає надзвичайної 

ваги завдання – переломити негативні тенденції у розвитку української 

молоді, сформувати у неї національну свідомість, сприяти становленню 

цілісної системи національних і загальнолюдських цінностей, розвитку 

інтелектуальних здібностей, глибоких знань. Саме на цій основі можна 

сформувати високу духовність молодих людей. 

Духовність є синтетичним поняттям. Воно включає в себе справжню 

інтелігентність, душевну щедрість, готовність до співчуття, здатність 

сприймати i розуміти красу. Духовно багаті люди – це люди, для яких 

відданість своїй нації, державі, готовність до самопожертви в її ім‘я є 

високим ідеалом. Виходячи з такого розуміння духовності, й підхід до її 

формування повинен бути комплексним. Поряд із вирішенням економічних 
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проблем, які породили багато негативних явищ у молодіжному середовищі, 

слід чітко сформулювати i активно поширювати серед молоді ідеологію 

духовного відродження. В рамках цієї ідеології молодь потрібно залучати як 

до надбань усього людства, так i до національних духовних ціностей. Це 

здійснюється шляхом ознайомлення молодих людей з досягненнями світової 

культури, залучення їx до глибокого вивчення вітчизняної icторії, природи 

рідного краю, народного календаря, традиційних занять населения, 

найкращих традицій і обрядів українського народу, які створювались i 

освячувались протягом багатьох століть. Потрібно готувати талановиту 

молодь до участі у фестивалях, національних святах, створювати умови для 

занять мистецтвом та художньою самодіяльністю. Все це буде сприяти 

наближенню молодої людини до гармонії, внутрішньої культури, 

формуванню її духовно багатою особистістю, здатною до активної участі у 

розбудові незалежної демократичної правової Української держави. 
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КАЛЛАНЕТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ 

ФІЗИЧНОГО СТАНУ МОЛОДІ 
 

Незважаючи на заходи щодо пропаганди та формування здорового 

способу життя, які вживаються з боку державних і громадських структур, на 

сьогодні в Україні значних позитивних зрушень у покращенні фізичної, 

духовної, психічної, соціальної складових здоров‘я населення не 

відбувається.  

На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це 

самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована головним 

чином на зміцнення здоров‘я людини, продовження її творчої активності та 

життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного й гармонійного 

розвитку і використання набутих якостей у суспільній, трудовій та інших 

видах діяльності. 



111 

Одним з інтегральних показників, які визначають культурний потенціал 

країни, є рівень здоров‘я молоді. Тому перед сучасною системою освіти 

постало важливе соціально-педагогічне питання – як та за допомогою яких 

сучасних засобів можна цілеспрямовано й ефективно впливати на процес 

виховання фізично та морально здорової особистості [1]. 

Провідний засіб покращення рівня фізичного стану – фізичні вправи, 

вони сприяють розвитку рухових навичок, здійснюють стабілізаційний вплив 

на хребет, зміцнюючи м‘язи тулуба; дають змогу досягнути коригувального 

впливу на деформацію, покращити поставу, функцію зовнішнього дихання, 

мають загально зміцнювальний ефект на організм [2].  

Великої популярності набувають новітні оздоровчі й коригувальні 

технології, у тому числі й калланетика. 

Калланетика – це система вправ, що викликає активність глибоко 

розташованих м‘язових груп. Система тренування калланетика отримала таку 

назву завдяки американки Калан Пікні. Нею були розроблені комплекси : 

комплекс для новачків; комплекс при захворюваннях хребта; комплекс на 

розтягування м‘язів; окремі комплекси локального впливу (для стегон, ніг, 

рук); комплекс для підготовлених. 

Комплекс складається з 29 вправ, в основі яких – йогівські асани, однак 

система калланетики відрізняється від йоги особливостями виконання вправ 

на розтягування, котрі поєднуються з тонізуючими рухами. 

 Серед особливостей виконання цих вправ варто назвати низький 

ризик травматизму та їх чергування із вправами на розслаблення. 

 Крім того, характерна риса системи калланетики – мало амплітудні, 

локально спрямовані, нескладні у виконанні вправи з чітко розрахованим 

дозуванням. 

 У структурі кожного окремого заняття близько половини вправ 

виконують у статичному режимі (із затримкою до 100 с), також наявні 

вправи з атракцією хребта й розтягуванням м‘язів спини та задньої поверхні 

ніг [3]. 

H. Steinberg (1998) у своєму дослідженні відзначає вплив калланетики на 

покращення настрою й прояв позитивних емоцій, а також взаємозв‘язок 

каллантетики та харчування. Адже правильне харчування -  це регулярне 

споживання їжі в тому обсязі, який повинен відповідати вашим енергетичним 

потребам. Рекомендується вживати продукти, у складі яких будуть міститися 

білки, жири, вуглеводи, а також вітаміни і мінерали. 

Щоб розлучитися із зайвими кілограмами, з ранку на голодний шлунок 

слід здійснювати тренування середньої ефективності. Після виконання вправ, 

через 30 хвилин, дозволяється з‘їсти вівсяну кашу на молоці. З ранку 

людському організму потрібна значна частина запасів, тому починати день 

необхідно саме з їжі. Після вправи будуть набагато легше виконуватися, а 

жири стануть спалюватися ефективніше, якщо ви підкріпіться перед цим. 

Якщо ваша основна мета скинути зайві кілограми, то калланетика для 

схуднення і дієта повинні тісно взаємодіяти. 
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Спираючись на численні відгуки, можна стверджувати калланетика 

дійсно дозволяє позбутися від зайвих кілограмів. Ефект можна помітити вже 

після закінчення 7-9 занять. Ті, хто займається калланетикою, відзначили 

поліпшення стану шкіри і кольору обличчя, адже поліпшується кровообіг, а 

значить, і харчування всіх клітин тканин. Відгуки про даний комплексі 

відзначають його благотворний вплив на самопочуття в цілому, поліпшення 

емоційного стану, підвищення працездатності [4]. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Поняття виховання розглядають у широкому та у вузькому сенсі. У 

широкому розумінні виховання охоплює в собі формування дитини під 

впливом викладачів тобто педагогічного колективу закладу освіти, яка 

ґрунтується на педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді [1]. 
Виховання у вузькому сенсі включає в себе цілеспрямовану виховну 

діяльність педагога спрямовану на досягнені однієї мети в колективі 

студентів. 

Також можна виділити таке поняття як естетичне виховання. Цей термін 

містить всі сторони духовного життя розвитку особистості, що формується, 

дозволяє правильно зрозуміти і оцінити прекрасне, прагнути до нього. Саме 

слово естетика у перекладі з грецької означає чуттєво пізнавальний. 
Під час занять фізичними вправами створюються сприятливі умови для 

досягнення естетичного виховання. Під час занять спортом формується гарна 
постава, статура гармонійно розвивається, формується витонченість рухів. 
Естетичне виховання підвищує ефективність фізичного виховання за рахунок 
позитивного емоційного стану у студентів і додаткового стимулу до занять 
спортом. Красива статура - це стрункість, підтягнутість,  симетричність та 
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гармонійність тіла людини. Ще в давній Греції було доведено, що заняття 
спортом дозволяють тілу людини додати виразність і красу. Яскравими 
прикладами цьому є класична фігура «Діскоболла» Мирона, «Списник» 
Поліклета, «Метальник» Алкаменеса та інші твори давнього мистецтва [2]. 

Щоб мати гарний фізичний розвиток потрібно застосовувати 
різноманітні фізичні вправи. Займаючись спортом можна розвивати не лише 
м‘язову силу, але також і спритність, витривалість, швидкість та інші фізичні 
якості людини, а також красу і плавність рухів. Краса статури і краса рухів 
тісно пов‘язані між собою [3]. 

Під час фізичного виховання вирішуються загальні та спеціальні 
завдання естетичного виховання. 

До спеціальних завдань відносять виховання естетичних смаків, 
почуттів,  правильного розуміння зовнішньої і внутрішньої краси людини 
також розуміння краси спортивної поведінки, спортивних традицій і т.д. 

Для вирішення як загальних, так і спеціальних завдань естетичного 
виховання у процесі занять фізичною культурою і спортом викладач, тренер 
повинні бути озброєні знаннями, повинні глибоко розбиратися в законах 
прекрасного, знати особливості естетичного виховання та почуття, яке 
відчуває людина в процесі спортивної діяльності [4]. 

До засобів естетичного виховання у фізичному виховані відносять: 
- різноманітні види фізичного виховання, де викладач вказує на моменти 

прекрасного (наприклад на плавність рухів у спортивній гімнастиці); 
- різноманітні спортивні свята та виступи; 
- використання на заняттях музичного супроводу [5]. 

 Естетичне виховання має велике значення у житті людини. І саме під 
час занять спортом можна привчати студентів та учнів до прекрасного. Адже 
в спорті є багато речей, які можуть приносити нам естетичну насолоду 
(наприклад художня гімнастика, фігурне катання на ковзанах і т.д.). 
Естетична діяльність вносить великий внесок у ефективність занять спортом 
і привчає студентів до активності.  
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ВПЛИВ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИХ СПОРТИВНИХ ІГОР 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
НА РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Студентська молодь є особливою соціальною групою, у віці розквіту 

творчих сил, розумового й фізичного потенціалу, це майбутні спеціалісти, які 

понесуть культуру в суспільство. Процес фізичного виховання виступає 

загальною, але суттєвою категорією соціального життя студентів вищих 

навчальних закладів, його зміст і спрямованість обумовлюються інтересами й 

особливостями навчання у ВНЗ. Сторонами фізичного виховання 

представлено фізична підготовка, моральне, розумове, естетичне й інші види 

виховання [6]. 

 Процес фізичного виховання студентів ВНЗ буде ефективним і 

сприятливим розвитком їхньої рухової активності, збереженню й зміцненню 

здоров‘я, якщо буде розроблена й реалізована в навчально-виховному 

процесі ВНЗ програма організації навчальних занять на основі спеціалізації з 

ігрових видів спорту, що передбачає розробку системи раціональних 

тренувальних навантажень і використання спеціальних технічних засобів 

навчання. Для практичних занять студентів розподіляють по навчальних 

відділеннях: основному, підготовчому, спеціальному, розподіл проводиться 

на початку навчального року після медичного обстеження з урахуванням 

стану здоров‘я, статі, фізичного розвитку, фізичної й спортивної 

підготовленості, інтересів. Дисципліна «Фізичне виховання» викладається 

впродовж навчального року, вона має на увазі навчально-тренувальні заняття 

студентів на різних відділеннях видів спорту на власний вибір, які 

враховують індивідуальні особливості студента (фізичний розвиток, 

підготовку тощо), його мотиви, інтереси, потреби [4].  

Розмаїтість видів спорту дозволяє кожному студенту розкрити свій 

внутрішній потенціал, зазначимо, що при досягненні певних результатів, 

студент відчуває сенс відвідування занять у певному навчальному відділенні. 

Для того, щоб одержувати задоволення від занять, не обов‘язково бути 

«спортсменом» в прямому розумінні цього слова, самі заняття (виконання 

фізичних вправ) привносить у життя студента особливий зміст, змушуючи 

постійно доводити самому собі й оточуючим свої здатності, вміння, на що він 

здатний, в психоемоційному плані поразки підштовхують розвиватись й 

вдосконалюватись надалі, прагнути до досягнення максимальних результатів 

і перемог. 

 Навчально-тренувальні заняття з ігрових видів спорту є прийнятними 

для відвідування студентами вузів неспортивної спрямованості, які мають 

різний фізичний стан й підготовку, тому, що структурною одиницею у грі є 

матч або зустріч, де прямий фізичний контакт достатньо обмежений (за 
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винятком футболу, баскетболу й регбі). Завданням студентів (кожної із двох 

протиборчих сторін) є домогтись переваги за кількістю певних ігрових дій 

(гол, розіграш очка, влучення) за встановлений час [5].  

 Ігрові види спорту, що мають популярність серед студентів, можна 

розділити на індивідуальні й командні:  

Індивідуальні ігрові види спорту мають на увазі в рамках однієї гри 

спортивну боротьбу окремих гравців , виключенням є парні зустрічі у тенісі 

й настільному тенісі. 

Теніс – вид спорту, в якому суперничають або два гравці («одиночна 

гра»), або дві команди, що складаються із двох гравців («парна гра»). Завдан- 

ням суперників є за допомогою ракеток відправля- ти м‘яч на сторону 

суперника так, щоб той не зміг його відбити не більш ніж після першого 

падіння м‘яча на ігровому полі на половині суперника [2].  

Настільний теніс – це спортивна гра, що заснована на перебиванні м‘яча 

ракетками на ігровому столі з сіткою, гра відбувається за певними 

правилами. Метою гравців є досягнення ситуації, коли м‘яч не буде відбитий 

суперником або ж, відбитий м‘яч, внаслідок занадто великого динамічного 

зусилля, перелетить за ігрову частину стола гравця. Настільний теніс є 

найбільш доступною грою в системі студентської освіти з дисципліни 

«Фізичне виховання», це відбувається тому, що настільний теніс, як вид 

спортивних ігор не вимагає значних матеріальних витрат й місця для 

проведення навчально-тренувальних занять. 

Діяльність впродовж гри у вищенаведених видах спорту відрізняється 

помірною руховою активністю, у студентів формуються такі важливі якості, 

як швидкість, спритність, координація рухів, увага, реакція, мислення тощо. 

Внаслідок відсутності фізичного контакту із суперником цими видами спорту 

можна займатись як юнакам, так й дівчатам [1]. 

В командних ігрових видах спорту в кожній грі беруть участь дві 

команди гравців, кожна команда має спільну мету, відмінною рисою 

командних ігор є можливість здійснення заміни гравців у команді, для чого 

число членів команди, як правило, перевищує максимально припустиме для 

особистої участі в грі. До командних ігрових видів спорту, які є популярними 

серед студентів й культивуються у вузах відносяться баскетбол, волейбол, 

футбол, міні-футбол, регбі [6].  

Баскетбол є спортивною командною грою з м‘ячем у якій грають дві 

команди, кожна з яких складається з п‘яти гравців. Ціль кожної команди – 

закинути руками м‘яч у кільце із сіткою (кошик) суперника й перешкодити 

іншій команді опанувати м‘ячем і закинути його у свій кошик.  

Волейбол це вид спорту, в якому дві команди змагаються на спеціальній 

площадці, що розділена сіткою, прагнучи направити м‘яч на сторону 

суперника таким чином, щоб він приземлився на площадці супротивника.  

Футбол (міні-футбол) це командний вид спорту, в якому метою є забити 

м‘яч у ворота суперника ногами або іншими частинами тіла (крім рук) 

якнайбільшу кількість разів, ніж команда суперника. У цей час самий 

популярний і масовий вид спорту серед студентів-юнаків. 
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 Регбі представляє собою спортивну командну гру з овальним м‘ячем, 

що гравці кожної команди, передаючи один одному руками й ногами, 

причому пас руками здійснюється тільки назад, намагаються приземлити в 

заліковому полі за воротами суперника або забити його в Н-образні ворота 

(вище поперечини) [3].  

Розмаїтість рухових дій, що виконуються в ігрових видах спорту, є 

різними за координаційною структурою й інтенсивності в залежності від 

виду спорту, але сприяють розвитку всіх фізичних якостей. В процесі ігрової 

діяльності студенти одержують достатньо значне й у той же час посильне 

фізичне навантаження у поєднанні з нервово-емоційною розрядкою . В 

студентів, які систематично займаються ігровим видом спорту, мають досить 

високу активність, виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується 

впевненість у поведінці, спостерігається розвиток «престижних установок» й 

високий життєвий тонус. Вони у більшій мірі комунікабельні, виражають 

готовність до співробітництва і менше бояться критики, тому, що 

спостерігається більш високий рівень нервово-емоційної стійкості й 

витримка, серед них більше наполегливих та рішучих людей, що вміють 

повести за собою колектив.  
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МІСЦЕ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 
 

В українському суспільстві упродовж останнього двадцятиріччя 

фактично безперервно відбуваються трансформаційні процеси. Зміни в 

державному устрої, політичній системі, системі економіки, сферах освіти, 

культури, мистецтва, охорони здоров‘я тощо на сьогоднішній день ще далекі 

від фази свого завершення. Одним з відносно нових чинників, що активно 

вплітається в соціокультурну тканину українського соціуму, є релігійність. 

В умовах розбудови духовного фундаменту національного становлення 

українців місце релігії набуває особливої актуальності і зумовлене складним 

процесом становлення української державності. Розробка теоретичних засад і 

визначення сутності релігії як важливого соціокультурного феномена, що 

зумовлює процес націєтворення, на сьогодні є одним з пріоритетних завдань 

українознавства. У зв‘язку з цим значно актуалізується потреба у 

філософсько-світоглядному аналізі релігії як унікального феномена 

духовного життя українців та системного чинника національного розвитку 

України. 

Місце релігії в сучасному українському державотворенні розглядається 

в працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких  Блажеєвська Ю. М., 

Кагамлик С.,  Калач В., Мельник В. та інші. 

Релігія – явище багатогранне й неоднозначне. Різні сфери людського 

пізнання – філософія, історія, релігієзнавство, психологія, соціологія не 

однаково трактують цей феномен, навіть в одній галузі трапляються 

кардинально протилежні трактування. Безперечним залишається те, що 

релігія є явищем духовним, психологічним і соціальним. Релігійність можна 

аналізувати через взаємозв‘язок із процесами національного відродження, 

національної консолідації, через взаємодію з суспільно-політичною та 

духовною сферою суспільства [1, с. 44]. 

В умовах незалежної України дослідження впливу релігії на процес 

формування державності має важливе значення для відтворення цілісної 

картини суспільно-політичного і культурно-національного життя. Суспільно-

політичний процес в Україні стимулює пошук нових шляхів зміцнення 

власної державності. Особливу роль у цьому відіграє національна ідея, яка 

поєднує в собі усі верстви суспільства і створює умови для його розвитку. 
Проблема ролі релігійного чинника в консолідації українського 

суспільства неодноразово поставала в полі зору сучасних дослідників, що 
виявлялося на різних рівнях – в з‘ясуванні сутності релігійного феномену, 
зна- ченні церкви в етногенезі, в процесах націєтворення, у визначенні місця і 
ролі різних конфесій у суспільному і духовному житті, взаємозв‘язках церкви 
і політики тощо. При цьому деякі з цих питань розглядалися вченими далеко 



118 

неоднозначно. Хоча більшість визнає релігію важливим чинником 
національно-консолідуючих процесів. Така полярність поглядів серед 
дослідників свідчить, як вважають, про «незаперечну взаємоперехрещеність і 
взаємовизначеність релігійної та національної сфер в їх багатоманітних 
проявах і наслідках» [2, c. 37]. 

Хоча поліконфесійність є звичайним явищем для України, але лише 
Православна церква, Українська Греко-католицька і Римо-католицька церкви 
можуть претендувати на роль національно-консолідуючого чинника. Саме ці 
церкви у найскладніші моменти історії нашого народу й нашої державності 
зберігали самобутність, окремішність та неповторність української культури 
і традицій.  

Особлива роль і місце в суспільно-політичному і національно-
культурному житті України належить все-таки Православній церкві. 
Православ‘я є традиційною релігією українців, саме православ‘я суттєво 
сприяло утворенню та відновленню державності українського народу. Вчені 
наголошують, що саме «православ‘я як осердя нації й стабілізуюча сила 
національної ідеї є одним із циклічно виникаючих гасел церковної та 
громадянської історії України» [3, с. 55]. 

Загалом можна сказати, що на сучасному етапі в українському 
суспільстві складається доброзичливо-зацікавлене ставлення до релігії 
завдяки активній її популяризації і з боку засобів масової інформації. При 
цьому доводиться констатувати, що релігійність сучасної української молоді 
має помітно поверховий характер і в багатьох випадках зводиться лише до 
прийняття відповідної атрибутики й виконання формальних вимог 
(хрещення, вінчання, носіння натільного хрестика тощо). 

Неактивне церковне життя молоді й низький рівень її залученості у 
справи релігійної громади дивним чином поєднується з дуже високим рівнем 
довіри церкві як такій інституції, яка, з одного боку, не несе відповідальності 
за проблеми суспільства, однак з другого, сприймається як своєрідний 
ідеальний тип. Усі дослідження незмінно свідчать, що рівень довіри церкві 
(не якійсь конкретно, а церкві взагалі) в української молоді перевищує рівень 
довіри будь-якій іншій інституції. На це, на нашу думку, обов‘язково 
потрібно зважати й максимально використовувати з метою формування 
моральності сучасної молоді. 

Розповсюдження релігійності в межах нашої держави також має свої 
особливості й не є однорідним. Зокрема В. Мельник зазначає, що релігійність 
на заході України значно вища, ніж на сході. За словами дослідниці, у східній 
Україні переважає православ‘я, яке перебуває у канонічному 
підпорядкуванні здебільшого Московського Патріархату, а це не сприяє 
розвиткові національної свідомості [4, с. 352]. 

Правдива роль релігії полягає не в участі конфесій у політичних подіях, 
але в її обмежувально-виховному потенціалі, у здатності впливати на 
світогляд і політичну позицію громадян держави, формувати відповідальних 
політичних лідерів. І саме такою вона повинна бути в сучасній Українській 
державі. 
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Таким чином, на сучасному етапі в жодному випадку не можна 
ігнорувати роль релігії як фактору суспільної стабільності, яка в силах 
формувати надійні моральні принципи особистості та впливати на її моральні 
якості, що,  безсумнівно, сприятимуть більш гармонійному функціонуванню 
молодого українського суспільства. У цьому контексті вважаємо 
перспективним подальше дослідження релігійності як риси національного 
характеру українців та її вплив на формування національної свідомості. 
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ЗМІСТОВНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Однією з головних тенденцій процесу розвитку державності у сучасному 
світі є поступове сприйняття людством напрацьованих прогресивною 
політико-правовою думкою надбань і особливо таких загальнолюдських 
цінностей як демократія, право, права і свободи людини, гуманний і 
справедливий правопорядок. З часів проголошення Декларації про 
державний суверенітет ця тенденція почала знаходити свій вплив і в нашій 
країні. Конституція, проголосивши Україну правовою державою, закріпила 
не стільки реальний, скільки бажаний стан держави. В Україні на сьогодні 
створено лише правові передумови для становлення і подальшого розвитку 
правової держави. Це процес складний і тривалий. До того ж і в 
законодавстві існує ще багато прогалин, які потребують досконалого 
вивчення. 

Серед авторів, які зробили вагомий внесок у напрям дослідницьких 
праць щодо концепцій становлення правової держави слід назвати такі імена, 
як: Воронов І., Горбатенко В., Кирилюк Ф., Кресіна І., Рудич Ф., Шляхтун П. 
та інші. 



120 

Метою даного дослідження є аналіз особливостей формування правової 

держави й громадянського суспільства та перспектив їх розвитку в сучасній 

Україні. 

Варто зазначити, що правова держава – це держава підпорядкована 

праву, в якій дії її органів влади і службових осіб здійснюються на засадах 

конституційності й законності, а також підконтрольні незалежним судам. 

Пріоритетна роль в концепції правової держави належить принципу 

верховенства закону в усіх сферах життєдіяльності держави і суспільства. 

Для правової держави характерна кардинальна зміна відносин між нею і 

особою (громадянином). Зміст цього принципу охоплює такі складові: 

непорушність прав і свобод людини, широка система їх гарантій, соціально-

правова захищеність особи, усіх її цінностей, реальність судового захисту 

прав та інтересів людини. 

Соціально-змістовними ознаками правової держави є: 

- закріплення в Конституції та інших законах основних прав людини; 

- верховенство права і правових законів над підзаконними 

нормативними актами, політичною і фізичною силою держави і її 

органів; 

- панування у суспільному і державному житті законів, які виражають 

волю більшості або всього населення країни, втілюючи при цьому 

основні загальнолюдські цінності та ідеали; 

- урегулювання відносин між особою і державою на основі загально-

дозволеного підходу, принципу «громадянину дозволено робити все, 

що не заборонено законом, а державі і її чиновникам – лише те, що 

дозволено»; 

- взаємоповага і взаємовідповідальність особи і держави; 

- притаманна усім громадянам висока культура права, зокрема їх 

обізнаність з життєво необхідними юридичними законами, а також 

уміння і навички їх використання у практичному житті [2, с. 124]. 

Наша держава теж встала на цей тернистий шлях розбудови правової 

демократичної держави. В зв‘язку з цим перед нею постає комплекс проблем 

пов‘язаних із необхідністю теоретичної розробки й практичного вирішення 

невідкладних завдань щодо формування громадянського суспільства. 

Ідея правової держави стала програмною вимогою всіх політичних 

партій і знайшла своє юридичне закріплення в Конституції України. В країні 

створені конституційно-правові засади функціонування правової державності 

та її основні механізми: закладені основи парламентаризму, реалізовано 

принцип поділу влади, створено Конституційний Суд, Вищу раду юстиції, 

Рахункову палату України тощо. 

Українська держава визнала юрисдикцію європейських інститутів 

захисту прав і свобод людини та оновила значну кількість своїх правових 

інститутів, які забезпечують реалізацію прав і свобод громадян, а також 

забезпечила ідеологічну і політичну свободу, вільну діяльність політичних 

партій. 
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Відбувається трансформація національної системи законодавства. 
Переглянуто багато галузей законодавства на проголошених Конституцією 
України принципах. Особливих змін зазнало конституційне, цивільне, 
сімейне, адміністративне, кримінальне, земельне законодавство. Однак слід 
мати на увазі, що правову державу не можна побудувати, обмежившись 
прийняттям законів. Крім демократичного, прогресивного законодавства, 
необхідно забезпечити систему суворого дотримання і виконання законів 
усіма суб‘єктами: державою, державними органами, громадськими 
організаціями, посадовими особами і громадянами [3, c. 15]. 

Правову державу неможливо проголосити – вона повинна утворитися як 
результат реформ економічних, політичних, державних і правових інститутів, 
реальної зміни характеру взаємовідносин між громадянським суспільством, 
державою і особистістю. 

Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадянському 
суспільстві і в якій юридичними засобами реально забезпечено захист 
основних прав і свобод людини та громадянина. 

Сьогодні Україна продовжує перебувати в економічній та політичній 
кризах, які пов‘язані, зокрема з низьким рівнем правосвідомості. Водночас 
побудова правової держави передбачає, навпаки, наявність високого рівня 
правосвідомості населення. Тому основною передумовою для належної 
реалізації є саме високий рівень правосвідомості і громадян і представників 
державної влади. Проблемним є й питання про ефективність реалізації 
чинного законодавства, що негативно позначається на формуванні правової 
держави. 

Для того, щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім 
сформувати громадянське суспільство [1, c. 25-27]. 

Таким чином, вивчення проблем та суперечностей становлення правової 
держави в Україні доводить, що на сьогодні, наша держава фактично не є 
правовою, оскільки їй необхідно подолати багато проблем, які заважають їй 
бути такою. Отже, ми бачимо, що процес її формування є вкрай складним та 
багатоплановим, що передбачає не тільки зміну структур влади, які здатні 
забезпечити дотримання законності та прав громадян, але й наявність 
широкого спектра політичних партій і рухів, соціальних груп і прошарків зі 
своїми специфічними інтересами, особливою правовою, політичною, 
соціальною та економічною поведінкою. 
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ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ БАДМІНТОНОМ  

 
Немає сумніву, що заняття фізичним вихованням позитивно впливають 

на здоров’я студентської молоді. Поняття «фізичне виховання» невід’ємне 
від поняття «здоров’я». Такі заняття сприяють покращенню фізичного і 
емоційного стану організму студентів. 

Фізичне виховання - педагогічний процес, спрямований на фізичний 
розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним 
життєво важливим руховим навичкам, вмінням. 

Для збереження здоров’я та високого рівня фізичних якостей, студентам 
необхідний руховий режим, у який повинні входити не тільки фізичні 
вправи, а й спортивні та рухливі ігри, що розвиватимуть спритність. 

На думку фахівців фізичного виховання недостатня рухова активність 
негативно впливатиме на більшість функцій організму. З метою покращення 
фізичних якостей студентів доцільно застосовувати такий вид сорту, як 
бадмінтон [3]. 

Бадмінтон – це спортивна гра з воланом і ракетками на майданчику, яка 
розділена сіткою. Ця гра є популярною серед молоді завдяки простоті  
правил, доступності для різних вікових категорій і можливості грати як в 
приміщенні, так і на відкритому повітрі. Крім всіх вище перерахованих 
якостей, участь в даній грі супроводжується оздоровчим ефектом впливу на 
організм [5]. 

Такий вид спортивних ігор є дієвим засобом для підвищення загального 
тонусу, який прекрасно знімає напругу, розвиває швидкісні якості, покращує 
витривалість. Крім удосконалення згаданих фізичних якостей, користь від 
гри в бадмінтон полягає також у формуванні швидкого мислення, 
поліпшення здатності за лічені частки секунди знаходити правильні рішення.  

Під час гри у бадмінтон гармонійно розвиваються і тренуються 
більшість м’язових груп тіла. 

Крім того, заняття бадмінтоном позитивно впливають на обмін речовин, 
що проявляється зниженням ваги тіла.  

Встановлено, що в процесі цієї гри учасник пробігає більшу відстань, 
ніж футболіст під час матчу за такий же період часу, а інтенсивність 
фізичних навантажень під час розігрування чергової партії майже така ж, як у 
хокеїста під час спортивних змагань.  

Під час гри у бадмінтон змінюється швидкість і темп гри. Наприклад, 
воланчик може здійснювати повільний політ над сіткою, а може розвивати 
швидкість майже до 200 кілометрів на годину. Тому, граючи в бадмінтон, 
людина змушена постійно активно рухатися, при цьому швидко змінювати 
темп свого пересування по майданчику [2]. 
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Бадмінтон сприяє формуванню м‘яких пластичних рухів і тренує 
готовність швидко реагувати на зміну умов гри. Користь для здоров‘я від 
занять бадмінтоном пояснюється значними фізичними навантаженнями на 
організм за рахунок численних коротких пробіжок, стрибків, нахилів та 
розгинання тулуба.  

З метою уникнення травм, на зразок забоїв або розтягувань 
гомілковостопного суглоба, ігровий майданчик повинен бути рівним, без 
виступів або заглиблень. Крім того, для тренувань необхідно підібрати 
відповідне спортивне взуття: кеди або кросівки [4]. 

Під час занять потрібно дозувати фізичне навантаження, що обумовлює 
користь для здоров‘я від цієї гри. Оскільки грати в бадмінтон можна на 
відкритому повітрі, то це створює прекрасні умови для насичення організму 
студентів киснем під час виконання рухової активності. 

Кожне заняття з бадмінтону– це інтенсивне кардіо-тренування. 
Бадмінтон входить до списку найбільш складних видів спорту за рівнем 
фізичного навантаження. 

На думку більшості лікарів-офтальмологів цей вид спорту сприяє 
відновленню зору. Сама гра подібна до найпростіших вправ для очей. Суть 
вправ полягає в тому, щоб спостерігати за наближенням і віддаленням 
об‘єкту (цим об‘єктом і є воланчик) [1]. 

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що застосування 
бадмінтону під час занять фізичним вихованням позитивно впливає не тільки 
на фізичну і функціональну підготованість студентської молоді, але й 
використовується як реабілітаційний засіб у студентів спеціальних медичних 
груп із порушенням зору. 
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Будь-які зміни у процесах державотворення, соціальних та політичних 

сферах життєдіяльності впливають на найменш захищену верству населення 
нашої країни – молодь. Сьогодні проблемам молоді приділяють значну увагу 
вчені та політики, і тим самим, констатують, що потрібен особливий підхід 
до їх вирішення.  
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Саме молоді люди утвердили європейський цивілізаційний вибір 
українського народу. Нині молодь називають поколінням перехідного 
періоду, яке живе в епоху бурхливих і глибоких перетворень, у роки 
потрясінь та нових можливостей. Молодь – це сьогодення, від якого залежить 
наше майбутнє та майбутнє нашої держави. Усвідомлення цього вимагає 
окреслення відповідних напрямів молодіжної політики в державі, що 
сприятимуть поступовому входженню у самостійне життя та становленню 
молодого покоління.  

Формування спроможностей молоді обумовлена притаманними цій 
віковій групі особливостями: активна життєва позиція, високий попит на 
освіту, підвищений ступінь мобільності щодо змін місця роботи, 
перекваліфікації, освоєння нових видів і сфер діяльності. Сучасні тенденції 
міграційного руху молодого населення України з орієнтацією на 
високорозвинені регіони та іноземні країни ставлять перед громадами 
першочергові завдання – створення умов для особистісного становлення, 
соціальної активності та зайнятості молодих осіб, щоб вони залишались 
мешкати, працювати в Україні та брали активну участь у її розбудові й 
розвитку. 

В сучасних умовах українська молодь є однією з найуразливіших в 
економічному та найбезправніших у соціально-правовому відношенні 
соціальних спільнот. Вона живе в умовах підвищеної соціальної напруги і 
психологічного дискомфорту. Внаслідок цього в молодіжному середовищі 
поширюються наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, проституція та інші 
негативні явища. Для значної частини української молоді гострими 
залишаються загальносуспільні проблеми соціального становища, такі як 
бідність, погіршення здоров‘я, забезпечення житлом, доступними медичними 
послугами тощо [2].  

У сучасних умовах господарювання принципово важливими є проблеми 
освіти, професійної підготовки, мотивації молоді до праці, підприємницької 
діяльності тощо. Важливо забезпечити можливістю навчатись кожну молоду 
людини, незалежно від її фінансових можливостей та місця проживання ( у 
місті або селі), адже отримання якісної освіти – це один з найважливіших 
моментів у житті будь-якої людини, який сприятиме її подальшому 
особистісному та професійному розвитку.  

Щодо політичного самовизначення, то відчуженню молодих людей від 
участі в управлінні властиві дві взаємопов‘язані тенденції: а) зростання 
пасивності і недовіри до офіційних органів державного управління; б) 
підвищення інтересу до незаформалізованих суто молодіжних угруповань та 
об‘єднань. Необхідно підтримати політичну визначеність молоді, сприяти 
розвиткові молодіжних організацій, посилити їх конструктивну активність, 
консолідувати зусилля для зміцнення української держави, демократизації та 
гуманізації суспільства. При загальній стратегічній спрямованості соціальної 
політики на інтеграцію молоді в суспільство сьогодні вкрай важливо сприяти 
і дезінтеграційним тенденціям в молодіжному середовищі заради 
формування власне молодіжних соціально-політичних структур та їх 
подальшого включення у суспільні структури на новій, демократичній   
основі [1].  
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Більшість молодих людей стоїть перед складним життєвим вибором, до 

якого вона не підготовлена ні психологічно, ні організаційно. Тому способом 

вирішення тих проблем, які існують сьогодні є те, що державі необхідно 

сприяти зміцненню соціального статусу молоді в структурах суспільства, і 

тим самим посилити правову, економічну й соціальну захищеність молодого 

покоління.  

В Україні з метою залучення молоді до прийняття управлінських рішень 

з молодіжної проблематики та здійснення контролю за їх виконанням на 

регіональному рівні діють консультативно-дорадчі органи та громадські ради 

з питань молодіжної політики, органи молодіжного та студентського 

самоврядування. Співпраця структурних підрозділів органів влади та 

осередків молодіжного представництва здебільшого спрямована на 

організацію та проведення спільних молодіжних заходів. Також враховується 

думка молоді при розробці обласних цільових програм, обговоренні проектів 

щодо реалізації молодіжної політики; обговоренні та розробці пропозицій 

щодо нормативно-правових документів, які розробляються для молоді; 

розгляді актуальних молодіжних проблем і пошуку шляхів їх вирішення; 

наданні підтримки молодіжним ініціативам; проведенні конкурсу проектів 

для громадських організацій.  
Таким чином, проблеми молоді в нашій державі є значними та 

багатоплановими, і тому потребують негайного вирішення. Існують різні 

шляхи їх вирішення, основний з яких полягає у тісній взаємодії держави та 

суспільства, реалізації молодіжної політики, яка буде спрямована на 

підтримку та розвиток молоді, забезпечення її якісною освітою, можливістю 

професійного розвитку та реалізацією свого потенціалу в межах України.  
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Розвиток  молоді в Україні  найголовніше завдання сьогоднішнього 

дня. Політики країни вважають, що цілеспрямованість, вираження своєї 

цивільної позиції, прагнення до самореалізації - зміцнює інтелектуальний 

потенціал країни, що приводить до розвитку всіх націй у цілому.  Молодь є 

суспільно-  диференційованою соціально-демографічною спільнотою, якій 

притаманні специфічні фізіологічні, соціально-психологічні, теоретико-

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/5/02.pdf
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пізнавальні, культурно-освітні та інші властивості, що характеризують її 

біосоціальне дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних 

сил і соціальних якостей [1].  

В ринкових умовах перед молоддю постало багато нових проблем. 

Однак вона, порівняно з іншими соціальними групами, завдяки віковому 

статусу має найбільшу соціальну, професійну та життєву перспективу. 

Завдяки своїм психологічним особливостям молодь здатна швидше, ніж інші 

соціальні групи, оволодівати новими знаннями, професіями, необхідними в 

період переходу до ринкових відносин та інших процесів державотворення. 

Основними завданнями молодіжної державної політики в Україні є: 

створення гарантованих соціально-економічних, політичних та інших 

необхідних стартових умов для соціалізації молоді; реалізація проблем, 

запитів, інтересів молоді – не за рахунок інших соціальних груп; координація 

зусиль державних органів, партій, організацій, об‘єднань, рухів, соціальних 

інститутів щодо забезпечення умов для розвитку і самореалізації молоді; 

соціальний захист груп молоді, неспроможних самостійно розв‘язувати 

власні проблеми або хоча б полегшити своє життя [2]. 

Головну ідею реалізації державної молодіжної політики можна 

сформулювати таким чином: кожна молода людина повинна мати рівні 

умови для успішного життєвого старту – одержати якісну вищу освіту, 

отримати перше робоче місце, мати можливість забезпечити себе власним 

житлом та займатися самовдосконаленням протягом всього життя. Одними з 

найголовніших завдань державної молодіжної політики, на думку  

В. Горбатенка, повинні стати: створення необхідних умов для зміцнення 

гарантій забезпечення прав і свобод молодих громадян, допомога молодим 

людям у реалізації і самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, 

залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України, 

надання державою кожній людині соціальних послуг з навчання, духовного і 

фізичного виховання, соціальний захист груп молоді, неспроможних 

самостійно розв‘язувати власні проблеми або хоча б полегшити своє              

життя [3]. 

Проблеми, протиріччя, що потребують свого вирішення на шляху 

соціалізації молоді, наявні в усіх сферах її життєдіяльності. У нинішніх 

умовах молоде покоління найбільше стурбоване економічними проблемами. 

За даними соціологічного опитування громадської думки Центру Разумкова у 

квітні – травні 2017 року найбільше молодих людей непокоять проблеми 

працевлаштування (82 %). Проблеми, з якими стикається молодь під час 

пошуку роботи, є вимагання  стажу роботи, відповідної освіти, знань та 

умінь. Серед опитаної молоді власний бізнес має лише 6 % молодих людей. 

Головна перешкода для започаткування і ведення власної справи – брак 

стартового капіталу (58 %), хабарництво чиновників (38 %), а також висока 

ставка податкового гніту. Кризовий стан суспільства негативно відбивається 

на відношенні молоді до трудової діяльності. Більше половини опитаних 

молодих людей відзначали, що оплата за роботу, яку вони сьогодні 

виконують, не забезпечує їм можливості вирішувати насущні проблеми [4].  
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Вихід української економіки з кризи закономірно ставить проблему 

невідкладної перебудови соціальної сфери. Вона повинна стати ефективним 

сектором економіки й стимулом прискорення економічного прогресу. Ідеться 

передусім про забезпечення реальних змін у задоволенні власних життєвих 

потреб населення і про потребу нової соціальної політики, яка би припинила 

поглиблення майнової диференціації і зосередила увагу не лише на захисті 

малозабезпечених верств населення, а й на його економічно активній частині. 

Молодь перебуває в складній ситуації і потребує ефективного соціального 

захисту, бо, з одного боку, відбувається стрімкий розвиток інформаційних 

технологій, а з іншого, – знижується рівень життя, збільшується кількість 

проблем, що постають перед нею. 

Ми можемо і повинні відмовитися від все ще переважаючого в 

економіці нашої держави екстенсивного способу розвитку, який заснований 

на експлуатації природних багатств. Вимогам сучасності відповідає 

інтенсивний спосіб, фундаментом якого здатна стати лише інноваційна 

економіка. Сучасна інноваційна економіка вимагає відповідного підходу до 

вирішення проблеми кадрового забезпечення, що вимагає комплексного 

розвитку людського ресурсу. Державним пріоритетом має стати розвиток 

людини, формування для неї найбільш комфортного середовища 

проживання. Основним адресатом такого підходу є молодь. Молоде 

покоління становить основу тієї частини людського ресурсу, яку ще можна 

вдосконалювати, яка найменш обтяжена стереотипами, а тому здатна до 

динамічної реакції на виклики середовища. 

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і 

економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють посилену 

увагу молоді; що стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які 

переглянули традиційні погляди на систему взаємин між поколіннями і на їх 

значення для політичного й соціально-економічного розвитку. Саме тому в 

новому тисячолітті стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які 

навчаться ефективно використовувати людський потенціал і, у першу чергу, 

той інноваційний потенціал розвитку, носієм якого є молодь. 

 Необхідно розглядати молоде покоління як активну суспільну силу і 

стратегічний ресурс розвитку нашої країни. В сучасних умовах це вимагає 

виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціональних 

пріоритетів. Основні зусилля повинні зосередитись на пошуку нових 

технологій, проектів, комплексних рішень у сфері державної молодіжної 

політики, розподілі завдань і засобів, постановці і формуванні стратегій. 

Державі потрібно більш активно залучати наявні кадри до вироблення 

конкретних пропозицій по досягненню цих цілей і реалізації принципів.  
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НАУКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 
 

Наука — це соціально значуща сфера людської діяльності, функція якої 

передбачає вироблення й застосування теоретично систематизованих знань 

про дійсність. Маючи на меті пізнання законів природи і суспільства, вона 

забезпечує відповідний вплив на природу й отримання корисних суспільству 

результатів. Проте й досі немає чіткого та однозначного визначення науки. 

Найчастіше наука виступає в суспільстві в трьох основних іпостасях. Вона 

розуміється або як форма діяльності, або як система чи сукупність 

дисциплінарних знань, або ж як соціальний інститут. У першому випадку 

наука розуміється як особливий спосіб діяльності, спрямований на фактично 

вивірене і логічно упорядковане пізнання предметів та процесів 

навколишньої дійсності.  

З приводу виникнення науки та її подальшого розвитку точки зору 

науковців радикально різняться між собою. Одні дотримуються теорії, що 

наука народилася в Європі лише в XVII–XVIII ст., в період іменований 

«великою науковою революцією». Її виникнення пов‘язують з діяльністю 

таких вчених, як Галілей, Кеплер, Декарт, Ньютон. Інші, стверджують, що 

наукою можна вважати  будь яку сукупність знань, які мають пряме 

відношення до реального світу. Відповідно  до цієї теорії, зародження 

математичних наук слід віднести до того часу, коли людина почала 

проводити найбільш елементарні операції з числами; астрономія  з‘явилася з 

першими спостереженнями за рухом небесних тіл; зоологія та ботаніка –з 

появою перших відомостей про флору і фауну та ін.. Тобто точний час  

виникнення науки як такої, визначити неможливо.  

Один із засновників вчення про науку Дж. Бернал, окреслює шляхи, які 

певною мірою наближають нас до того,чим в дійсності є наука. Відповідно 

до них, наука постає як: 1)інститут; 2)метод нагромадження традицій та 

знань; 3)фактор розвитку виробництва; 4)найбільш дієвий фактор 

формування переконань і ставлення людини до світу. [1, с. 18]. 

Дослідженням науки присвятили свої праці велика кількість науковців. 

Зокрема,  В. Рижко звертає увагу на соціокультурну обумовленість сучасної 

науки [2]; на важливості розгляду соціокультурного аспекту наукового 

пізнання наголошує також М. Мамардашвілі [3]. В. Келле підкреслює, що 

https://dcz.gov.ua/
https://dcz.gov.ua/
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культура виступає безпосередньою характеристикою самої людини і її 

діяльності, відмічаючи, що не кожна культура здатна створити саме наукове 

знання [4]. І. Мочалов, В. Онопрієнко у своїй роботі акцентують увагу на 

дослідженні соціальних чинників розвитку науки [5].  А. Майданов розглядає 

механізми розвитку наукового пізнання, приділяючи увагу способам 

розв‘язання проблем пізнання [6]. А. Кравець розглядає у своїй роботі, 

механізм перетворення науки в особливий самостійний вид культури та її 

взаємодію з іншими видами культури [7].  

Розглядаючи науку як свого роду феномен,доцільно зазначити,що на 

даному етапі розвитку людства, в умовах глобалізації, наука дедалі більшою 

мірою виконує функцію своєрідної  «нервової системи» планетарної 

цивілізації. Усвідомлення цієї реалії є надзвичайно важливою передумовою 

адекватного розуміння всіх корисних і тривожних наслідків впливу науки на 

складні процеси, які відбувалися колись і відбуваються сьогодні у світі. 

Характеризуючи культурний підхід до розуміння науки, слід зазначити, 

що перші про науку як культурний феномен заговорили просвітителі. Внесок 

наукового пізнання й здобутих знань у культуру вони оцінювали винятково 

позитивно, визнаючи його найважливішим елементом доктрини про 

суспільний прогрес. «Природа,–стверджував Ж.А.Кондросе,–нерозривно 

пов‘язала прогрес освіти із прогресом волі,чесноти,поваги до природних прав 

людини» [8, с. 15]. 

Наука зароджується в надрах певної культури, однак не всяка культура 

здатна продукувати науку. Багато культур взагалі обходилися без науки, 

виробляючи лише до– і позанаукове знання, коли люди керувалися у своїй 

практичній діяльності емпіричними знаннями. В кожному конкретному 

випадку історичний аналіз може виявити, які саме культурні фактори 

сприяють виникненню теоретичної традиції, і відповідно, науки. Наука і 

культура – це не два різних об‘єкта: наука – частина культури, один з її 

моментів; наукове пізнання є одним з аспектів наукової творчості, який у 

певні епохи особливо сильно визначає  характер культури і впливає на 

соціальну структуру загалом. Це явище стає особливо відчутним із 

перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу. При цьому 

необхідно враховувати ту важливу обставину, що соціальне ціле є не 

статистичною системою, а такою, що розвивається. Наукове знання – це 

також система, що розвивається, і вивчення його еволюції вимагає 

встановлення місця та ролі науки в кожну епоху розвитку суспільства і 

співвіднесення змін у структурі і способах обґрунтування наукового знання зі 

зміною місця й функції цього знання в рамках соціально– історичного цілого. 

Осмислення того впливу, який робить науковий розвиток на культуру 

кожної епохи, є неможливим також без звертання до філософії, яка виконує 

функцію узагальнення духовного і практичного досвіду. Пов‘язуючи воєдино 

всі види знань, поєднуючи досягнення природничих, технічних і 

гуманітарних наук на основі принципу гуманізму, вона задає ту чи іншу 

спрямованість розвитку науки і визначає евристичні рамки творчої діяльності 

кожної епохи. 
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Отже, проаналізувавши науку як феномен культури, можна з 

упевненістю сказати, що вона справді є невід‘ємною частиною світової 

культури та має такі важливі складники, як–систему наукових знань (теорію, 

гіпотезу, поняття, наукові методи) та систему наукової діяльності. Тому 

науку можна також трактувати як віддзеркалення історичного та культурного 

стану розвитку суспільства 

Список використаних джерел: 
1. См.: Бернал Дж. Наука в истории общества. – М., 1956. – С. 18. 

2. Рижко В. А. Концептуальні зрушення в науці та проблеми їх 

ідентифікації. / Рижко В. А. // Totallogy. Постнекласичні дослідження. – К. : 

ЦГО НАН України, 1995. – С. 212-229.  

3. Степин В. С. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации / В. С. Степин, Л. Ф. Кузнецова. – М.: ИФРАН, 1994. – 275 с. 

4. Мамардашвили М. К. Наука и культура./ М. К Мамардашвили // 

Методологические проблемы историко-научных исследований. Сб. ст. – М. : 

Наука, 1982. – 360 с.  

5. Келле В. Ж. Наука как феномен культури / В.Ж. Келле // Наука и 

культура. – М. : Наука, 1984. – С. 384. 

6. Мочалов И. И. Наука. Философия. Человек. – Кн. 1. Наука в 

исторических и социальных контекстах. /И. И. Мочалов, Оноприенко В. И. – 

М. : Ин–т истории естеств. и техники РАН, 2006. – 408 с. 

7. Майданов А. С. Рост научного знания: взаимодействие традиций и 

новацій. Еволюция, язык, познание// под общей ред.. Меркулова И. П. –            

М. : 2000. – 270 с.   

8. Кравец А. С. Наука как феномен культури / Кравец А. С. – Воронеж: 

1998. – 91 – с. 6. 

9. Кондросе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого 

разума.  М., 1936.  255 с. 

 

Пасічник Ольга 
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АЕРОБІКА ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ 
 

На думку багатьох спеціалістів, оздоровча аеробіка – це окремий 

напрямок в системі оздоровчої фізичної культури, метою якого є  

оздоровлення або залучення до активної фізичної діяльності широких верств 

населення. Характерною рисою даного виду аеробіки являється наявність 

аеробної частини заняття, протягом якої робота кардіо–респіраторної та 

м‘язової систем підтримується на певному рівні [1]. 
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Задачі, які вирішуються за допомогою занять оздоровчою аеробікою, 

характеризують цей вид фізичної культури як найбільш привабливий засіб 

рухової активності людини. Популярність оздоровчої аеробіки визначається 

доступністю її засобів, різноманітністю видів занять, дотриманням техніки 

безпеки та регулюванням навантаження під час занять, можливістю 

займатися протягом всього року, відсутністю потреби у великих 

матеріальних витратах для її проведення [1]. 

Основний зміст оздоровчої аеробіки складають загальнорозвиваючі 

вправи – ходьба, біг, стрибки, рухи окремих частин тіла (голови, ніг, тулуба), 

нахили, присідання та комбіновані вправи. Стрибки та біг використовуються 

як засіб підвищення функціональних можливостей організму, особливо це 

стосується діяльності серцево–судинної та дихальної систем. З успіхом 

застосовуються вправи для розвитку витривалості, гнучкості, координації 

рухів. Особливу емоційність та привабливість заняттям додають елементи 

хореографії та танцювальні рухи [2]. 

Залежно від вікових категорій людей, які займаються даним видом 

фізичної культури, оздоровча аеробіка класифікується на такі групи: дитяча, 

підліткова, для людей старшого та похилого віку, комбінована. Кожна з цих 

груп спеціалізується на певних комплексах вправ, які є ефективним засобом 

оздоровлення як для дітей, так і для старших людей  [2]. 

Історичний розвиток оздоровчої аеробіки охоплює відносно нетривалий 

період часу у порівнянні з іншими видами спорту, але популярність цієї нової 

оздоровчої системи знаходить все більше і більше прихильників серед 

науковців, спеціалістів–практиків,тренерів,майбутніх фахівців, 

представників різних спортивних, харчових та фармакологічних 

товаровиробників та особливо тих, що безпосередньо займаються 

оздоровчою аеробікою [3]. 

На мою думку та за переконаннями деяких спеціалістів, класифікувати 

види оздоровчої аеробіки слід таким чином, щоб при постійній зміні та 

доповненні новими технологіями зберігалася стійкість моделі, структури 

даної класифікації. Тобто, коли апробуються новітні види аеробіки, вони 

повинні визначатися за раніше встановленими спрямуваннями (табл. 1) [3]. 
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Таблиця 1 – Види оздоровчої аеробіки за змістом використовуваних 

засобів 

Спрямування оздоровчої аеробіки   Різновиди оздоровчої 

аеробіки 

Класична аеробіка (базова)   Super low impact, non–impact 

Low impact 
 

High impact 
 

High/Low impact 
 

Силова аеробіка Скульптура тіла, шейпінг 

Каллонетик(а) 
 

Терра–аеробіка 
 

Боді памп (боді бар, флексі бар) 
 

Боді блейд 
 

Шейпінг–тренінг 
 

Інтервальне тренування 
 

Боді контрол 
 

Слім–джим (бодістайлінг, бодіформінг) 
 

Боді денс 
 

Ловер боді 
 

Аппер боді 
 

Фіт прес 
 

Хелсі бек 
 

Аеробіка з елементами бойових мистецтв А–бокс 

Тай–бо 
 

Кі–бо 
 

Аеробоксінг 
 

Каратробіка 
 

Бодікомбат 
 

Аеробіка у водному середовищі Аква–аеробіка, гідро–аеробіка 

Аквагімнастика 
 

Аквастретчинг 
 

Аквабоксінг 
 

Акваджогінг 
 

Аквабілдинг 
 

 

Таким чином, як бачимо, різні види оздоровчої аеробіки, залежно від 

свого спрямування, мають важливе значення для організму людини. Вони 

впливають на різні групи м‘язів, тому дозволяють підтримувати тіло у 

відмінногму фізичному стані [4]. 
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Отже, можна зробити висновок, що систематичні заняття дозволяють 

отримати гарний настрій, покращити здоров‘я, покращити свій 

психофізіологічний стан. Саме завдяки цьому аеробіка інтенсивно 

розвивається і набуває все більшої популярності у людей різних вікових 

категорій і різного фізичного рівня підготовки. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДЕННОЇ, РЕЛІГІЙНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ 

ПІЗНАННЯ    
 

Людина живе свідомо, мотивує свої вчинки (не лише пропускає через 

свідомість, але й певним чином виправдовує). Завдяки свідомості вона 

організовує своє життя в часі (співвідносить сучасне з минулим і майбутнім), 

в просторі, враховує в своїй діяльності причинні зв‘язки тощо. Свідомість 

потрібна їй не тільки для організації та підтримання природного існування. 

Вона духовно укорінює людину в життя. Через релігію, мистецтво, 

філософію людина духовно входить у життя, живе зі смислом, вносить у 

життя певний сенс, формує та сповідує певну духовну настанову щодо життя. 

Суспільство витворило певні форми, в яких культивується (твориться, 

зберігається і передається) духовність. Це – мистецтво, мораль, релігія, 

філософія. Їх гармонійне поєднання в певній особі, в суспільстві формує 

світогляд. Він постає як духовна цілісність, у якій із найзагальніших позицій 

пізнається світ, суспільство і людина. 

Дослідженням сутності та форм пізнання займались наступні відомі 

філософи: Г. Гегель, А. Маслоу,   Ф. Герцберга, А. Леонтьєва, М. Вебера,                         

Ф. Енгельса, К. Маркса, Л. Бондара, С. Волкова, Г. Iванова, В. 

Караковського, В. Кукушина, Н. Мойсеюк,  В. Перепелиця, П. Щербань. та 

ін.  

Метою даного дослідження є визначення особливостей буденного, 

релігійного, художньої форми пізнання. 
Пізнання є специфічним різновидом духовної діяльності людини, 

процесом осягнення навколишнього світу, отримання й нагромадження 

http://studopedia.com.ua/ozdorovcha_aerobika.html
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знань. А знання - це інформація про світ, яка існує у формі певної 
суб‘єктивної реальності, ідеальний образ дійсності. Іншими словами, 
пізнання і знання відрізняються одне від одного як процес і результат. 
Процес пізнання охоплює певну кількість взаємоорганізованих елементів: 
об‘єкт, суб‘єкт, знання як результат дослідження. У своїй відносній 
самостійності людина і є тим суб‘єктом, якому протистоїть об‘єкт. У зв‘язку 
з цим постає питання про можливості пізнання людиною навколишнього 
світу. «Що я можу знати?» - запитує І. Кант. Протистояння суб‘єкта та 
об‘єкта надає питанню про можливість пізнання певну парадоксальність, що 
призводить до виникнення різноманітних концепцій пізнання. 

Гносеологія як специфічна теорія пізнання набула динамічного розвитку 
в XVII-XVIII ст., постаючи в різних 
концепціях. Емпіричну концепцію розробили англійці Ф. Бекон, Дж. Локк і 
Т. Гоббс. Емпірики вважали, що основою пізнання є досвід, а чуттєві форми 
визначають результати отриманої наукової інформації. Порівняно з 
логічними формами почуття має перевагу щодо достовірності, в той час як 
логічне мислення здатне спрямовувати пізнання в помилкове русло. 
Близьким за змістом до емпіризму є поняття 
«сенсуалізм». Сенсуалісти відводили логічному мисленню роль певного 
шостого чуття, яке впорядковує емпіричний матеріал, який надають інші 
п‘ять органів чуття [1, с. 128]. 

До раціоналістів у гносеології належать вчені, які ставлять розум, 
логічне мислення над почуттям. Раціоналісти вважають, що органи почуттів 
надають лише поверхове та ілюзорне знання, а справжню наукову істину 
можна встановити лише на основі строгого логічного аналізу. 

Німецька класична філософія, передусім її основоположник І. Кант, 
вперше спробувала пов‘язати проблеми гносеології з дослідженням 
історичних форм діяльності людей, стверджуючи, що об‘єкт як такий існує 
лише у формах діяльності суб‘єкта. Головне питання своєї гносеологічної 
концепції - про джерела та межі пізнання - І. Кант сформулював як питання 
про можливості апріорних синтетичних суджень, які дають нове знання у 
кожному з трьох головних видів знання - математиці, теоретичному 
природознавстві та метафізиці як пізнанні істинно сущого. Вирішуючи ці 
питання, І. Кант досліджував три головні характеристики пізнання - 
чуттєвість, розсудок та розум [2, с. 88]. 

Пізнавальне відношення людини до світу здійснюється в різних формах: 
у формі буденного пізнання, пізнання художнього, релігійного, нарешті, у 
формі наукового пізнання. Перші три області пізнання розглядаються на 
відміну від науки як ненаукові форми. 

Вже на ранніх етапах розвитку людства існувало буденне пізнання. Воно 
поставляло елементарні відомості про природу, а також про самих людей, 
умови їхнього життя, соціальних зв‘язках і т.д. Сфера буденного пізнання 
містить у собі здоровий глузд, вірування, прикмети, інтуїтивні переконання, 
передчуття та ін. Буденне пізнання формується в процесі повсякденної 
діяльності на основі особистого досвіду і узагальнення, засвоєння суспільно 
значущого знання і є базовим. 
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Змістом релігійного пізнання є пізнання Бога. Існує нерозривний зв‘язок 

релігійної віри й пізнання: скільки б не була емоційна віра, вона ґрунтується 

на знанні, має передумовою знання, пізнання пронизує віру, пізнання вінчає 

процес релігійного вірування. Релігійна віра - це безпосереднє знання про 

Бога, отримане при зустрічі в досвіді-спілкуванні. Через релігійний досвід в 

глибини свідомості проникає свідомість світу і реальність Бога. Одним з 

найважливіших феноменів релігійного пізнання є серце. Це не фізіологічне 

всім відоме серце, а «серце», близьке до поняття «душа». Через нього і 

завдяки йому проявляється духовний світ віруючої людини, здійснюється 

зв‘язок з іншими людьми, з суспільством, природою, Богом  [3, с. 121]. 

Інший тип пізнання - художній. Він має справу з художнім освоєнням 

світу. Звичайно, мистецтво не обмежується пізнанням світу, його 

призначення значно ширше. У мистецтві виражається естетичне ставлення 

людини до дійсності. Так, можна вивчати історичне минуле за архівними 

документами і археологічними знахідками, систематизуючи й узагальнюючи 

їх. Але можна дізнаватися про минуле і за допомогою художніх творів, 

створених майстрами літератури, живопису, театру. Художній твір дає 

емоційно забарвлене і яскраве уявлення не тільки проте, як виглядали герої 

минулого, але і проте, що вони думали і почувалися, як поводилися при 

певних обставинах, допомагає відчути дух часу. Світ почуттів, образів, що 

постає в кращих творах мистецтва, не тільки має здатність фіксувати важливі 

для людей і суспільства процеси, але і несе важливу інформацію, яка ніби 

оживляє знання про світ. 

Таким чином, пізнавальне ставлення людини до світу реалізується в 

різних формах і носить культурно-історичний характер. До основних форм 

(видами) духовно-теоретичної та духовно-практичної пізнавальної діяльності 

людини зазвичай відносять буденне пізнання, художнє(через мистецтво), 

релігійне. 
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ВПЛИВ ФУТБОЛУ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 

 

Фізичне виховання – педагогічний процес спрямований на фізичний 

розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним 

життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв‘язаних із ними знаннями 

для успішної наступної професійної діяльності.  

Питання вдосконалення змісту, форм і методів фізичної підготовки у 

ВНЗ на даному етапі залишається актуальним. Тоді як ігрові види спорту для 

молодого організму людини є цілим комплексом удосконалення фізичного 

стану та рухової активності молоді. Одним із популярних видів фізичної 

активності як серед студентів, так і загалом серед молоді є футбол.  

Футбол – як засіб розвитку фізичних якостей та здібностей широко 

застосовуються у ВНЗ. Він є невід‘ємною частиною навчальних програм із 

фізичного виховання в освітніх закладах.  

Через небажання молодого покоління системно займатися фізичною 

культурою – зменшується рухливість та погіршується їх фізичне здоров‘я. А 

футбол, як засіб фізичного виховання має вагомий вплив на формування 

особистості студентів у вищих навчальних закладах. 

Велика кількість наукових праць та досліджень присвячено саме 

використанню та впровадженню засобів футболу на заняттях фізичної 

підготовки у вищих навчальних закладах. В Україні серед багаточисленних 

видів спорту, які розвиваються у системі фізичної підготовки, футбол посідає 

одне з провідних місць. Важко назвати іншу гру, яка могла б змагатися з ним 

у популярності.  

Футбол (англ. football, «ножний м‘яч») – командний вид спорту, в якому 

метою є забити м‘яч у ворота суперника ногами або іншими частинами тіла 

(крім рук) більшу кількість разів, ніж команда суперника. В даний час 

найпопулярніший і наймасовіший вид спорту в світі. Його називають 

спортом номер один.  

На сучасному етапі розвитку спорту та фізичного виховання в Україні 

спостерігається спад обсягу рухової активності студентів. Така тенденція 

негативно позначається на фізичному розвитку, фізичній підготовленості та 

функціональному стані молоді, що обумовлює особливу соціальну 

значущість збереження і зміцнення здоров‘я. Студентська молодь байдуже та 

без ентузіазму ставиться до занять фізичної підготовки у ВНЗ. Дана 

проблема засвідчує потребу розробки нових науково обґрунтованих шляхів 

удосконалення організації фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах [1].  
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У вищих навчальних закладах обов‘язкові заняття фізичної підготовки 

які проходять двічі на тиждень забезпечують системність та регулярність 

рухової активності студентів. Нажаль відповідна кількість занять навіть при 

максимально оптимальних параметрах не надає змоги досягати необхідного 

оздоровчого ефекту, що зумовлює потребу в додатковій руховій активності у 

поза навчальний час. Систематична реалізація та виконання домашніх 

завдань пов‘язаних з відповідною активністю, визначається саме виключно 

мотивацією власне студента. 

Комплексний і різнобічний вплив на організм студентів, розвивають 

основні фізичні якості – швидкість, спритність, витривалість, силу, 

підвищують функціональні можливості, формують різні рухові навички. 

Футбол як засіб фізичного розвитку розширює можливості естетичного 

впливу на студентів, розвиває прагнення до фізичної краси, до творчих 

проявів, до естетично виправданої поведінки. У футболі колектив виступає 

найактивнішим фактором формування особистості. Команда існує в тому 

випадку, якщо в усіх є спільна мета; якщо всі працюють разом; якщо 

досягнута психологічна сумісність; якщо педагогічна майстерність 

наставника має досить високий рівень; якщо члени команди вчаться один в 

одного тощо. Колективний характер футбольної діяльності виховує почуття 

дружби, товариства, взаємодопомоги, розвиває такі цінні моральні якості, як 

почуття відповідальності, повага до партнерів і суперників, 

дисциплінованість, активність. Кожен студент може проявити свої особисті 

якості: самостійність, ініціативу, творчість.  

Футбол, як командна спортивна гра, більшою мірою сприяє 

різнобічному фізичному розвитку студента. Постійно змінюється ігрова 

ситуація, безперервна боротьба за м‘яч пов‘язані з найрізноманітнішими 

рухами і технічно-тактичними діями. У сфері футболу створюються, 

формуються нескоро минущі культурні, загальнолюдські цінності, оскільки 

він є об‘єктом інтересу мільйонів людей.  

В наш час футбол набуває особливого значення для виховання та 

оздоровлення молоді. Гра формує здоровий спосіб життя студентів, залучає 

їх до занять фізичною культурою і спортом. Враховуючи виховну, соціальну 

та оздоровчу значущість футболу, в Україні створено систему безперервної 

футбольної освіти. Саме у цьому й полягають основи перспектив і 

потенціалу суспільно значущого змісту програми розвитку футболу та її 

подальшого вдосконалення і втілення в життя. Футбол – потужний засіб 

агітації і пропаганди фізичної культури і спорту. 

 Таким чином, виходячи із результатів теоретичного аналізу впливу 

футболу на формування особистості можна зробити наступні висновки: По-

перше, сучасний стан теорії та методики фізичного виховання надає 

можливість розглянути футбол як вид (компонент) фізичної підготовки 

студентів у ВНЗ і як один з видів гри. Це не лише засіб фізичного розвитку 

студентів, а й засіб вдосконалення та формування важливих якостей 

особистості – колективізму, свідомої дисципліни, здатності підпорядкувати 

власні інтереси інтересам колективу, а також потреби в здоровому способі 
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життя. По-друге, важливим аспектом гри у футбол є значний об‘єм рухів 

обумовлений високим емоційним та психологічним рівнем, який являється 

важливим фактором, що формує й підтримує зацікавленість до занять з 

фізичного виховання. Дані результати використання засобів футболу 

засвідчують вплив на формування особистості студентів вищих навчальних 

закладів. Дана проблема має значну перспективу розвитку для майбутніх 

науковців. Як вже зазначалось, футбол – як засіб підвищення фізичного стану 

студентів на заняттях залежить від ґрунтовного впровадження у програму з 

фізичного виховання у ВНЗ.  
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Соціалізація молоді дуже важлива сьогодні для України, бо від її успіхуз

алежить майбутнє українського суспільства. Аналіз проблем і особливостей 

соціалізації молоді не можна не почати з уточнення терміна «молодь».  



139 

Молодь  це соціально-демографічна група, що переживає період 
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни. 
Молодь має рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-
економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя [1]. 

Сьогодні, коли в нашій країні радикально змінюються всі суспільні 
відносини і соціальні інститути, вивчення особливостей соціалізації молоді 
стає актуальною дослідницькою проблемою, що привертає увагу не тільки 
вчених, а й практичних працівників різного рівня – від політиків до батьків та 
вчителів. 

Соціалізація особистості починається з перших років життя і 
закінчується періодом громадянської зрілості людини, хоча, зрозуміло, 
повноваження, права й обов‘язки, набуті нею, не говорять про те, що процес 
соціалізації цілком завершений - за деякими аспектами він продовжується 
все життя. Основними етапами соціалізації особистості вважають: дитинство, 
юність, батьківство, зрілий вік та старість [2]. 

Майбутній розвиток України повною мірою залежить від успіху тих, хто 
завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. Це обумовлює 
важливість реалізації ефективної молодіжної політики держави, яка 
максимально відповідатиме потребам молодої людини та водночас держави. 
Державна молодіжна політика повинна відображати позицію держави щодо 
цієї групи населення, її погляд в майбутнє та адекватність політичного курсу, 
створювати необхідні умови, гарантії для соціального становлення і розвитку 
молодого покоління. 

Саме тоді, коли будуть надаватися достатні гарантії та умови для 
соціалізації та всебічного розвитку молодої людини, молодь буде здатна і 
матиме бажання спрямовувати свій потенціал у відповідно до інтересів 
суспільства всіх сферах своєї життєдіяльності. 

Варто зазначити, що згідно із Законом України "Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" створено мережу 
соціальних служб для молоді, головним завданням яких є допомога молоді у 
вирішенні її проблем. 

Сучасний стан українського суспільства відображає об‘єктивну 
необхідність розглядати молодь невід‘ємною частиною соціальної системи, 
що виконує особливу роль в процесі розвитку людства. Молодь як органічна 
частина суспільства на кожному етапі його розвитку виконує інтеграційні 
функції, об‘єднуючи і розвиваючи досвід попередніх поколінь, сприяючи 
соціальному прогресу. При цьому важливою функцією молоді є 
трансформація з минулого в майбутнє культурної і історичної спадщини 
всього людства в умовах природного розвитку соціальної системи. Таким 
чином, молодь є рушійною силою процесу розвитку суспільства, 
потребуючої участі всіх елементів соціальної системи в її формуванні і 
напрям і процесу розвитку по шляху прогресу [3]. 

Незважаючи на проблеми, з якими постійно стикається молодь, у наш 
час значно розширилися можливості для власного вибору життєвого шляху, 
стилю життя, системи ідеалів і цінностей. Одночасно зростає індивідуальна 
відповідальність за власний вибір, потреба в самопізнанні та 
самоутвердженні. 
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Таким чином, суспільство та держава повинні забезпечити 
випереджальну та інноваційну участь у державотворчих процесах, 
забезпечити духовні і культурні потреби молоді, рівні можливості для 
розкриття професійного, творчого, інтелектуального потенціалу молодого 
покоління, набуття молоддю соціального досвіду, конкурентоздатність на 
ринку праці, формування вміння жити в громадянському суспільстві, 
підтримку сімей, якісну освіту, формування загальнолюдських ціннісних 
орієнтацій, патріотизму, національної і громадської свідомості серед молоді, 
яка б могла забезпечити безперервність розвитку української держави, 
базуючись на державних і національних цінностях. 

Список використаних джерел: 
1. Бебик В. М. Політична культура сучасноїмолоді / В. М. Бебик,  

М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. – К. : А. Л. Д., 2006. – С. 41-65. 
2. Тащенко А. К. Соціалізація молоді в умовах становлення нових 

суспільних відносин // Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів 
«Економіка та підприємництво» –К. : КНЕУ – 2008. – С. 246-251. 

3. Лукашевич М. П. Особливості соціалізації української молоді в 
сучасних умовах // Теорія і практика управління соціальними системами: 
філософія, психологія, педагогіка, соціологія – №4. – 2009. – С. 34-36. 

 

Рибчинська Віта, Старусєва Дар’я 
Науковий керівник: Віниковецька Ж.С., викладач-методист 

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ  
 

Питання щодо ролі молоді в соціально-економічному розвитку країни є 
дуже важливим, оскільки саме молодь становить найбільшу і прогресивну 
частину теперішнього суспільства. У даній статті ми розглянемо участь 
молоді в соціальному та економічному розвитку нашої держави. 

Сучасна молодь орієнтована на сприяння поліпшення соціального, 
політичного та економічного добробуту суспільства. У той час, коли в 
Україні відбуваються радикальні зміни, надзвичайно важливим є широке 
залучення молоді до процесів перетворень, і це має вирішальне значення для 
того, щоб голос молодих людей був почутий під час формування програми 
розвитку України. 

У свою чергу, в якості однієї з найважливіших умов прогресивного 
розвитку держави виступає забезпечення відтворення інтелектуального й 
трудового потенціалу суспільства. Перспективи збереження й накопичення 
такого потенціалу нерозривно пов‘язані зі здійсненням комплексу заходів з 
освіти й виховання молоді. На жаль, сьогодні ми маємо невтішну статистику. 
Щомісячно 100 тис. молодих людей покидає країну. Уряду потрібно вжити 
невідкладних заходів, щоб зламати цю негативну тенденцію, і молоді 
талановиті фахівці повернулися до України. 
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Сучасне молоде покоління – це висококваліфіковані в майбутньому 

працівники, які за допомогою власних знань і умінь зможуть підняти 

соціальний і економічний рівень країни, що, у свою чергу, сформує 

потужний національний потенціал для конкурентоспроможної боротьби на 

міжнародному рівні не лише в економічній, а й в інших сферах розвитку 

держави. 

Багато мешканців США починають працювати, ще будучи підлітками. У 

деяких виходить стати президентами. Згадаємо, з чого починалася кар‘єра 

перших осіб США: Авраам Лінкольн – бармен, Джеральд Форд – охоронець, 

Рональд Рейган – працівник цирку, Джеймс Гарфілд – моряк, Ліндон 

Джонсон – пастух, Ендрю Джонсон – швець, Річард Ніксон – помічник 

м‘ясника, Білл Клінтон і Барак Обама – продавці, Герберт Гувер – працівник 

студентської пральні. Деякі з наших президентів також починали свою 

трудову діяльність з важкої праці, наприклад, Л.Д. Кучма працював 

пастухом. Своєю наполегливою працею, безперервною освітою представники 

сучасного молодого покоління теж можуть досягти висот у своєму 

становленні, не закінчуючи навчання отриманням диплому, а само 

реалізуючись впродовж усього життя. 

Роль молоді найбільше проявляється в формуванні тактики та стратегії 

країни щодо її розвитку у певних сферах людської діяльності. Зокрема, це 

допоможе розширити можливості та збільшити перспективи самореалізації 

людей в майбутньому, що в будь-якому випадку принесе позитивний 

результат як всередині країни, так і у підвищенні її іміджу в світі. 

Також молодь впливає на рівень якості власного життя, що, у свою 

чергу, підвищує індекс людського розвитку в Україні. Майбутнє країни 

залежить від розвитку міст, а розвиток міст неможливий без прогресивних і 

актуальних ідей молодого покоління щодо покращення умов проживання в 

своєму регіоні. В наш час є безліч проектів, спрямованих на вирішення цієї 

проблеми, в реалізації яких молодь бере активну участь.  

В першу чергу в цьому зацікавлені місцеві органи влади, тому вони  

виділяють кошти на реалізацію цих задумів. Наприклад, цього року 

Вінницька обласна Рада виділила на втілення в реальність проектів розвитку 

регіону рекордну суму: на загальний фонд обласного конкурсу  у розмірі      

30 млн 500 тис грн, при цьому 15 млн 500 тис грн – по загальному фонду і    

15 млн грн – по спеціальному фонду, що свідчить про важливість цих 

проектів на державному рівні.  

За програмою сприяння громадянському суспільству за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ ФРН та методичної підтримки 

Jugend debattiert в Україні відбувається проект «Молодь дебатує», 

реалізований у партнерстві з EdCamp Ukraine і Sonnenberg Kreise e.V. Його 

метою є набуття навичок командної роботи, практики колективної взаємодії, 

вміння молоді відстоювати свою точку зору з різних питань та ухвалювати 

спільні рішення, бути відповідальними за результати і за майбутнє країни. 

Місцеві органи влади сприяють появі молодіжних рад в регіонах, що 

залучає до них велику кількість молоді. Зокрема, у Вінниці є власна 
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молодіжна рада, що утворена з метою більш повного врахування позицій 

молоді при реалізації державної політики у сферах соціального становлення 

молоді, залучення молодого покоління в процеси духовного, економічного і 

соціально-культурного розвитку міста. Основними завданнями цієї Ради є: 

- Вивчення та аналіз соціальних, економічних, правових та політичних 

процесів у молодіжному середовищі міста. 

- Ініціювання розгляду питань та прийняття рішень щодо реалізації 

молодіжної політики у місті. 

- Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування щодо здійснення прав і свобод молоді, залучення її до 

участі у політичному, економічному, культурному та духовному житті, 

становленні демократичної держави. 

- Участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв‘язання 

соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем 

молоді. 

Саме молодь створює престиж власної країни за допомогою 

інтелектуальних та наукових розробок, які відомі та популярні не лише в 

Україні, а й за кордоном. Серед  наших  юних  винахідників відомі такі особи 

як  Борис Чубін (винайшов навігатор для сліпих, який відзначили в наукових 

колах багатьох країн світу, а тепер він працює над пристроєм, який буде 

відстежувати геолокацію і фізично важливі показники військовослужбовців), 

Фіонг Ань Чан (вирішила задачу, що над нею мізкували імениті математики 

світу), Анастасія Лівочка (винайшла розсікач диму від пічок та підвіс-

стабілізатор для перевезення поранених), Владеслав Клебанівський 

(придумав «розумний» безпілотний літак, який самостійно патрулює 

державний кордон та відстежує пересування ворожої техніки),  Василь Дяків 

(винайшов спосіб знищення літальних апаратів за допомогою радіокерованих 

моделей) та багато інших, які прославили нашу Україну на весь світ. 

І на завершення, хочемо додати, що думка сучасного молодого 

покоління дуже важлива, оскільки в майбутньому вона допоможе підняти 

економіку держави  з кризового становища і забезпечить подальше зростання 

ролі України в міжнародних відносинах, що, в свою чергу, сприятиме 

зміцненню становища країни на міжнародній арені. 

Список використаних джерел:  
1. Офіційний сайт Вінницької Міської Ради – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:   https://vinrada.gov.ua/main.htm 

2. Сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://tsn.ua/ukrayina/den-ditey-vinahidnikiv-poroshenko-rozpoviv-pro-

prigolomshlivi-vinahodi-malenkih-ukrayinciv-864250.html 

3. Науково-методичний журнал «Педагогічна майстерня», видавництво 

«Основа». 

4. Борисова М. «Бармен, охоронець, швець» газета «Аргументи тижня» 

№9(485) 27 лютого 2018 року. 

 

 

https://vinrada.gov.ua/main.htm
https://tsn.ua/ukrayina/den-ditey-vinahidnikiv-poroshenko-rozpoviv-pro-prigolomshlivi-vinahodi-malenkih-ukrayinciv-864250.html
https://tsn.ua/ukrayina/den-ditey-vinahidnikiv-poroshenko-rozpoviv-pro-prigolomshlivi-vinahodi-malenkih-ukrayinciv-864250.html


143 

Рой Інна 
Науковий керівник: Маскевич О.Л., к.філос.н., ст. викладач 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Дослідження системи цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, 

груп, соціальних верств в нових історичних умовах є дуже важливим, так як 

дозволяє науково керувати соціальними, соціально-психологічними 

процесами в суспільстві. Молоді, в тому числі студентській, належить 

особлива роль у суспільстві, адже саме її представники сьогодні - це 

керівники, науковці, економісти, юристи тощо - те покоління, яке буде 

творити історію завтра. І тому від того, якими є цінності і ціннісні орієнтації 

сучасної молоді, залежить її майбутнє і майбутнє суспільства в цілому. Тому 

дослідження цієї теми є дуже актуальним на сучасному етапі. В умовах 

певної кризи соціальних ідеалів, зневіри частини населення у оптимістичні 

перспективи для України і світу в цілому дуже важливим є виховання молоді 

на засадах тих суспільно-корисних цінностей, які є загальнозначущими, 

вічними, неперехідними -Добро, Благо, Любов.В умовах існування складних 

глобальних проблем одним із основних принципів життєдіяльності кожної 

особистості має стати гуманізм. 

Значний вплив на формування власне філософської проблематики 

молодіжних цінностей здійснили мислителі на межі ХІХ-ХХ ст. – Р.Лотце, 

Ф.Бретано, А.Мейнонг, М.Шелер, Н.Гартман; істотний вклад в розробку 

ціннісних орієнтацій внесли З.Фрейд, Л.Фойер, Л.Шелефф, які розробили 

методи соціальної психології і психоаналізу; К.Мангейм проаналізував 

проблему молодіжної культури у рамках концепції соціалізації; М.Мід 

розробив соціокультурну динаміку зв‘язку між поколіннями; Л.Розенмайер, 

Ф.Малер, М.Карват, В.Маліновський представили ітеграціоністський підхід, 

у рамках якого молодь уявлялася не тільки як особовий об‘єкт, але й 

замкнений у собі предмет вивчення. 

Метою даного дослідження є аналіз особливостей ціннісних орієнтирів 

української молоді нашого часу. 

Ціннісні орієнтації – це «соціальні, економічні, політичні, моральні, 

релігійні, естетичні, гносеологічні, онтологічні та/або ідеологічні засади 

оціночних суджень суб‘єкта про оточуючу дійсність, ті чи інші її сторони, 

сфери, об‘єкти, які утворюють змістову сторону спрямованості особистості». 

Це явище динамічне, оскільки кожне нове покоління засвоює цінності 

попереднього крізь призму власного сприйняття, додаючи власні цінності. 

Звичайно, процес зміни ціннісних орієнтацій безпосередньо пов‘язаний із 

змінами в економічному, культурному, політичному та інших сферах життя 

суспільства певної країни [1, с. 8]. 

Аналіз сучасної філософської та політологічної літератури дає підстави 

вважати що до тлумачення таких складових частин загальнолюдських 

цінностей як добро, істина, свобода, громадянське суспільство, екологічна 
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безпека світу, різні прошарки міжнародної спільноти закладають різний зміст 

і шляхи їх досягнення. Частково це об‘єктивно детерміновано ментальними 

розбіжностями країн. Та, на жаль, суттєву роль у тлумаченні цих категорій 

може грати ідеологічна та політична заангажованість, яка приводить до 

подвійних стандартів в оціненні різноманітних фактів соціального життя в 

залежності від геополітичних факторів. Що особливо прикро, подвійні 

стандарти з боку країн НАТО та Євросоюзу занадто часто застосовуються до 

країн пострадянського простору, особливо України та Росії [4]. 

В Україні значна частина молоді, замикаючись у собі, протиставляла 

прийнятим стандартам офіційної культури свій альтернативний стиль життя, 

свої альтернативні цінності та орієнтації, свою моду, мову, мистецтво. Ця 

небезпечна тенденція могла привести до того, що енергія молодого 

покоління, якщо вона відділена від реальної соціальної діяльності, тобто не 

знаходить свого виходу, в результаті спрямовується на соціально небажані та 

девіантні вчинки. В сучасному молодіжному середовищі України поширені 

вживання наркотиків та алкоголю, акцентування інстинктів; мистецтву 

відводиться роль антуражу для реального життя. Ніхто не хоче від життя 

чогось величного та глобального, натомість кожен цупить собі те, що може. 

Однак, зараз ми можемо говорити якщо не про поліпшення ситуації, що 

склалася, то про спроби різноманітних інституцій започаткувати нову 

тенденцію, а саме – залучити молодь до соціального життя у демократичному 

суспільстві, дати їй зрозуміти, що її участь у розбудові цього суспільства 

необхідна і їй, і суспільству [3]. 

В ієрархії термінальних (ті, що орієнтовані на тривалу життєву 

перспективу) цінностей сучасної молоді перше місце посідають цінності 

психічного та фізичного здоров‘я. І це зрозуміло, оскільки в наш час здоров‘я 

виходить на перший план, і щоб чогось досягти у житті, потрібно мати 

задовільний стан здоров‘я. На другому місці перебуває любов, під якою 

молодь розуміє духовну та фізичну близькість із коханою людиною. Третє 

місце в ієрархії цінностей займає щасливе сімейне життя. Проте не 

користуються повагою такі термінальні цінності, як громадське покликання, 

а також продуктивне життя, як максимально повне використання своїх 

можливостей, сил та здібностей. Це можна пояснити тим, що молодь лише 

готується вступити в доросле самостійне життя, а тому орієнтація на подібні 

цінності стане характерною для них на наступних вікових етапах [2]. 

Вивчення ціннісних орієнтацій молоді доводить, що на сьогодні майже 

60% української  молоді віддає перевагу свободі особистості перед 

принципом соціальної рівності, який підтримує лише чверть. Ці результати 

свідчать про зміни ціннісних орієнтацій нового покоління порівняно з 

особами середнього і похилого віку, котрі більшою мірою підтримують 

принцип рівності та менш схильні підтримувати свободу особистості. 

Найбільш важливою для сучасного українського суспільства, крім 

економічних реформ, на думку молоді, є можливість народу впливати на 

прийняття урядом важливих рішень та рух до гуманного суспільства, в якому 

цінується людська особистість. 
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Таким чином, формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному 

українському суспільстві проявляється в одночасному впливі на особистість 

молодої людини різних факторів, які часто суперечать один одному. Молоді 

складно зорієнтуватися у такому вирі подій, у насиченому різноманітними 

правилами та нормами суспільстві, коли сімейне оточення диктує одні 

манери поведінки, а з екранів телевізора лунають протилежні заклики. Тому 

молоді у такому шаленому розмаїтті цінностей, що наявне у суспільстві, 

доводиться самим вирішувати, що в нинішніх умовах є цінним, і від того, яка 

шалька терезів переважить у системі їхніх цінностей, значною мірою 

залежатиме майбутнє України. 

Список використаних джерел: 
1. Абрамчук О. В. Моральні орієнтири у вихованні сучасної молоді 

[Електронний ресурс] / О. В. Абрамчук // Педагогічний дискурс. – 2012. – 

Вип. 2. – С. 7-10. 

2. Василюк Р. А. Моральні цінності сучасної української молоді: 

аспекти, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Р. А. Василюк. – 

Режим доступа: osvita.ua/ 

3. Петрушенко О. О. Моральні цінності української молоді /  

О. О. Петрушенко, Т. Д. Веленчук –  [Електронний ресурс] // Режим доступу 

до ресурсу: http://irbis–nbuv.gov.ua 

4. Пірен М. Ціннісні орієнтації молоді в українському суспільстві на 

сучасному етапі / М. Пірен, О. Цілюрик: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу: http://social–science.com.ua 

 

Семеріков Максим, Тарапата Ілона  
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Молоде покоління – це майбутнє держави, її основний трудовий 

потенціал, який в подальшому буде керувати країною. Однією з актуальних 

проблем випускників середніх чи вищих навчальних закладів є 

працевлаштування на перше робоче місце. Сучасний ринок праці має свої 

певні особливості, які з одного боку, відкривають кар‘єрний шлях для молоді 

через їх юний та перспективний вік, а з іншого зменшують їх шанси, через 

відсутність трудового досвіду.  

Дослідженню працевлаштування молоді та неповнолітніх осіб була 

присвячена значна кількість наукових праць. Вагомий внесок зроблено 

працями таких дослідників, як Ф. Артьомова, В. Короткова, Г. Коваль,  

А. Пархоменко, В. Льовіна, В. Кондратьєв, Л. Ніконолова, В. Керецман,  

О. Семерак, О. Зозуля, В. Венедиктов, І. Галкіна та інших.  

http://irbis–nbuv.gov.ua/
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В умовах значного перевищення пропозиції робочої сили над попитом 

вступають в дію суворі закони ринкової конкуренції: роботодавець має 

можливість вибору на ринку праці тих, хто якнайповніше відповідає його 

вимогам щодо кваліфікації та досвіду роботи. У складному становищі 

опиняються ті категорії громадян, які за даними критеріями не здатні на 

рівних конкурувати на ринку праці за робочі місця, в першу чергу – молодь. 

На жаль, стримуючим фактором у працевлаштуванні молоді сьогодні 

залишається небажання роботодавців брати на роботу молодих фахівців, які 

не мають достатнього досвіду роботи, або ж роботодавці пропонують їм 

низьку заробітну плату [2].  

Безробіття молоді – це складне соціально-економічне явище, при якому 

частина економічно активного населення віком від 14 до 35 років не має 

роботи й заробітку. Існує багато причин молодіжного безробіття, але 

найчастіше зустрічаються такі:  

1. Відсутність професійного досвіду.  Наявність стажу, бажано за фахом, 

– нині одна з істотних вимог до кандидатів на заміщення запропонованих 

вакансій на ринку праці. Роботодавцям потрібні практично досвідчені 

працівники. Відповідно молодь, яка нещодавно закінчила навчальний заклад, 

беруть неохоче. Отже, випускники не мають не тільки досвіду роботи, але й 

можливості його отримання.  

2.Проблема дискримінації жінок під час прийому на роботу. Роботодавці 

вважають за краще брати на роботу швидше чоловіків, ніж жінок. Найменш 

бажаним кандидатом під час прийому виявляється молода заміжня жінка, яка 

не має дітей. Роботодавець у даному випадку не бажаючи нести зайві витрати 

на оплату декретної відпустки, однозначно робить вибір на користь інших 

кандидатів.  

3. Зниження попиту на низку професій. Абітурієнту та його батькам 

потрібно більш виважено підходити до вибору майбутньої професії. Зважити 

ситуацію на ринку праці та обрати не тільки престижну професію, але й ту, 

яка користується попитом на даний момент. Уже сьогодні є надлишок 

юристів, бухгалтерів та економістів, у результаті чого утворюється перебір 

фахівців. Це створює неабияку конкуренцію на ринку праці. До кандидатів 

ставлять високі вимоги, які зазвичай не може задовольнити молодь.   

4. Соціальна та психологічна нестабільність; нездатність із боку 

роботодавця оцінити такі переваги молоді, як мобільність, гнучкість і 

здатність до навчання [1]. 

Проблеми, які виникають у процесі пошуку роботи змушують певну 

категорію людей шукати іншу роботу, наприклад за кордоном. Так, багато 

молодих талантів покидає нашу країну, емігруючи в Європу, найчастіше  

наші співвітчизники їдуть до Польщі, Чехії чи Італії. Високий економічний 

розвиток цих країн, стабільна політична ситуація та сприятливе оформлення 

трудових віз відіграють неабияку роль у працевлаштуванні українців за 

кордоном. Дана ситуація потребує комплексного підходу до вирішення, і 

перш за все у законодавчому аспекті. 
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Позитивні зрушення у розв‘язанні проблем зайнятості молоді 

відбуваються активніше у разі застосування нових форм роботи із молоддю 

та тісної співпраці вищих навчальних закладів, органів державної влади, 

приватних компаній, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій задля вирішення проблем працевлаштування молоді, 

концентруючи власні зусилля на застосуванні засобів внутрішньої мотивації 

молоді. З метою створення сприятливих умов в цьому напрямі державної 

політики в Україні діє мережа неурядових спеціалізованих молодіжних 

структур, що сприяють працевлаштуванню молоді: молодіжні центри, 

агентства праці, бізнес-центри, громадські організації та їх об‘єднання. 

Основними напрямами їх діяльності є сприяння працевлаштуванню, 

професійна підготовка та підвищення кваліфікації молоді, організація її 

зайнятості в позанавчальний час, залучення до підприємницької діяльності. 

Таким чином, проблема працевлаштування молоді має вирішуватись 

урядом нашої країни, для якого головним завданням на даному етапі є 

створення умов для зайнятості молоді та підвищення їх інтересу залишитись 

та працювати в Україні, тим самим розвиваючи економіку та підвищуючи її 

конкурентоспроможність. Ефективне вирішення зазначеної проблеми 

сприятиме України як стабільної та розвиненої держави, а її громадяни 

будуть задоволеними своїми умовами праці та рівнем життя. 
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МОЛОДЬ В  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні обумовлює 

необхідність розробки шляхів стабілізації соціальних процесів, за- 

безпечення якісної підготовки управлінських рішень, спрямованих на 

відтворення інтелектуального й трудового потенціалу суспільства. 

Державна молодіжна політика повинна відображати позицію держави 

щодо цієї групи населення, її погляд в майбутнє та адекватність політичного 

курсу, створювати необхідні умови, гарантії для соціального становлення і 

розвитку молодого покоління. 
Сучасна ситуація в суспільстві і державі вимагає ефективних дій, які 

спрямовані на формування стратегії політичного, соціально - економічного і 
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культурного розвитку України, що передбачає послідовну реалізацію заходів, 
які мають довгостроковий характер і спрямовані на подальше підвищення 
рівня життя його населення та вдосконалювання держави. 

Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає 
особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє  значну роль у 
громадсько-політичному та економічному житті держави це пов‘язано із 
специфічними характеристиками даної демографічної групи та 
можливостями змін цієї категорії населення в процесі соціалізації. 

Молоді люди – це вихідці з усіх класів і соціальних прошарків, що є в 
суспільстві. Вони не завжди успадковують соціальне становище своїх 
батьків, але вливаючись в соціально-класову структуру, стають робітниками, 
селянами, представниками інтелігенції тощо. 

Саме в молодіжному віці соціалізація здійснюється найбільш ак тивно. 
Особливо, коли це стосується оцінки старшого покоління, його діяльності, 
поведінки, участі в суспільно-політичному житті, у зв‘язку з чим молодь під 
впливом змін умов життя вносить новий зміст, своє бачення розвитку подій. 

У процесі соціалізації молоді нерідко виникають протиріччя, викликані 
соціально-економічними та політичними змінами, що відбуваються в 
суспільстві. Особливо гостро протиріччя відчуваються тоді, коли це 
стосується безпосередньо самої молоді, у першу чергу – протиріччя між 
об‘єктивною необхідністю реформи системи освіти і виховання та 
можливостями держави забезпечити її ресурсами, коштами; між розбудовою 
соціальної, правової держави та соціальною і правовою незахищеністю 
молоді. 

Соціально-психологічні особливості молоді пов‘язані насамперед з 
мотивацією професійного вибору. Важливу роль в житті молодої людини 
відіграє правильно обрана майбутня професія. Саме вона визначає активну 
позицію в суспільно-політичному житті, високий професіоналізм, 
матеріальний достаток і сімейний добробут. 

Проблеми, протиріччя, що потребують свого вирішення на шляху 
соціалізації молоді, наявні в усіх сферах її життєдіяльності. У нинішніх 
умовах молоде покоління найбільше стурбоване економічними про- блемами. 

На становищі молоді позначається загальне зниження рівня жит- тя та 
зубожіння населення. Кризовий стан суспільства негативно відбивається на 
відношенні молоді до трудової діяльності. Більше половини опитаних 
молодих людей відзначали, що оплата за роботу, яку вони сьогодні 
виконують, не забезпечує їм можливості вирішувати насущні проблеми. 

Дослідження свідчать, що підґрунтям для негативних суспільних явищ є 
соціально – економічна нестабільність, недоліки в організації навчально-
виховного процесу в освітніх закладах, певна дегуманізація освіти, штучне 
відокремлення її від виховання, зниження виховного потенціалу сім‘ї, 
неякіснаорганізація праці на виробництві, негативний вплив 
антигромадських елементів, зростаюча активність ділків тіньової економіки, 
наявність засобів і сфер нетрудового збагачення, бізнес через нелегальні 
азартні ігри, сутенерство, рекет, відсутність нормальних умов для лікування 
неповнолітніх наркоманів, алкоголіків. 
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Соціальні зміни в суспільному житті супроводжуються значними 

змінами у свідомості і поведінці молодих людей, в тому числі з 

деформаціями в системі цінностей. Так, молодь не надає належного значення 

проблемам виховання, зокрема патріотичного. 

Важливу роль у вирішенні молодіжних проблем має відіграти 

суспільство та держава, які повинні запропонувати таку політику по 

відношенню до молоді, щоб забезпечити найбільш ефективне виховання, 

повноцінну освіту, успішну соціалізацію. 

В умовах соціально-економічної кризи молодь стала однією з найбільш 

вразливих категорій. Проте, враховуючи об‘єктивні психологічні 

особливості, що притаманні молоді, вона має найбільшу соціальну, 

професійну та життєву перспективу, необхідну в умовах виходу з кризового 

стану. 

Основною формою прояву соціальної активності молоді та 

найефективнішим механізмом взаємодії молодого покоління з державою є 

молодіжний рух. В сучасних умовах назріла гостра необхідність посилення 

уваги до молодіжного руху з боку держави, необхідність розробки науково 

обґрунтованого плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій 

перспективі. 

Необхідно розглядати молоде покоління як активну суспільну силу і 

стратегічний ресурс розвитку нашої країни. В сучасних умовах це вимагає 

виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціональних 

пріоритетів. 

Отже, сучасна соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні, 

вимагає розробки забезпечення якісної підготовки державних рішень щодо 

сім‘ї, молодого покоління, гендерної рівності, збереження та зміцнення 

здоров‘я молодого покоління, надання соціальної допомоги сім‘ям, які 

опинилися у складних ситуаціях і шляхів стабілізації соціальних процесів. 

Такі рішення можливі тільки на підставі міждисциплінарного, комплексного, 

системного аналізу існуючої ситуації та науково обґрунтованого соціального 

прогнозу можливих наслідків. 
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КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ 
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 
Завданнями щодо розвитку фізичних якостей студентів ВНЗ стає 

забезпечення їх подальшого розвитку, а також пріоритетний розвиток 
фізичних якостей необхідних для професійної діяльності. 

Студенти, згідно вікової періодизації, належать до категорії «дорослого 
населення». Для осіб цієї категорії є характерним ряд психофізіологічних 
особливостей. Вік 18-29 років характеризується розквітом біологічної 
зрілості і надійністю функціонування всіх систем організму 

Завданнями щодо розвитку фізичних якостей студентів ВНЗ стає 
забезпечення їх подальшого розвитку, а також пріоритетний розвиток 
фізичних якостей необхідних для професійної діяльності. 

В умовах ВНЗ спортивні змагання і спортивно-масові заходи є засобом 
залучення студентів до занять, підвищення їх фізичної і функціональної 
підготовленості, виховання корисних рухових навичок. Їх доступність для 
студентів зумовлена правильно організованим внутрішнім календарем 
спортивно-масових заходів, підбором змагальних вправ та можливостями 
участі в них студентів з різним рівнем фізичної підготовленості за рахунок 
гандикапів, коефіцієнтів. 

Як показує практика, багато студентів не займаються самостійно 
фізичними вправами і спортом через відсутність спеціальних знань у цій 
сфері, доступних рекомендацій і навчальних посібників з питань змісту і 
методики самостійних занять. 

Важливе значення в побудові занять має інтерпретація вправ за їх 
конкретним значенням у 8 процесі засвоєння цільових рухових дій – 
виділяють підготовчі (поділяються на загально-підготовчі і спеціально-
підготовчі) та основні (цільові) вправи. У контексті самопідготовки 
студентів, що мають обмеження у руховій активності можливо 
запропонувати наступні визначення деяких груп вправ. 

Для успішного вирішення поставлених рухових завдань вправи 
об‘єднуються у так звані комплекси. Наприклад, відомі комплекси ранкової 
гігієнічної гімнастики, виробнича гімнастика, фізкультурні паузи в школах й 
на підприємствах; комплекс передстартової розминки в різних видах спорту, 
комплекси вправ для цілеспрямованого розвитку рухових якостей (гнучкості, 
максимальної сили або силової витривалості м‘язів кінцівок або тулуба). До 
цієї категорії відносяться «також» широко розповсюджені в останній час 
комплекси фізичної підготовки (у-шу, ци-гун, айкідо, тощо). 
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 Основне завдання кондиційного тренування студентів – під- вищити 

фізичний стан внаслідок зниження чинника ризику розвит- ку серцево-

судинних захворювань (зниження зайвої маси тіла, артеріального тиску; 

нормалізація обміну ліпідів; підвищення ви- тривалості й інших рухових 

якостей, стійкості організму до не- сприятливих чинників зовнішнього 

середовища). 

Аналіз стану питання дає підстави зробити такі висновки: враховуючи 

роль і місце фітнесу в системі фізкультурного виховання студентів, доцільно 

розглядати його як комплексне спортивно- педагогічну дисципліну, яка 

містить базові, тренувальні техноло- гії та супроводжувальні компоненти 

фітнес-культури, що забезпе- чують і підтримують оздоровчий ефект вправ. 

Виконуючи вправи з обтяженням масою предметів можна точно 

дозувати величину обтяжень відповідно до індивідуальних можливостей 

людини. Велике різноманіття вправ із предметами дає змогу ефективно 

впливати на розвиток різних м‘язових груп і всіх видів силових якостей. 

Зазвичай для цього необхідно мати великий набір різноманітного 

спортивного інвентарю. Силові вправи з предметами ефективні для розвитку 

спеціальних силових якостей у балістичних рухах (стрибки, метання тощо). 

У процесі фізичного виховання студентів з низьким рівнем фізичної 

підготовленості при застосуванні аеробних фізичних вправ, перевагу слід 

надавати швидкій ходьбі, бігу, плаванню. Можна скористатись різновидом 

ходьби в гору - підніманням сходами. Під час швидкої ходьби великі м'язи, 

ритмічно скорочуючись і розслабляючись виконують роль «додаткових 

сердець», сприяючи притоку крові до серця від м'язів ніг і органів черевної 

порожнини де вона накопичується при тривалому сидінні, що є корисним 

особливо для студентів. 

Методика застосування бігових навантажень на академічних заняттях 

описана багатьма вченими. Численні функціональні дослідження 

переконливо доводять, що вправи, на яких базується тренування серцево-

судинної системи повинні бути: динамічними, а не ізометричними; в 

основному аеробними; поєднувати безперервні та інтервальні методи; з 

помірною та великою інтенсивністю. Найвищий рівень навантажень повинен 

бути субмаксимальним в межах 60 - 75% МПК. Більш високі навантаження 

суттєво не збільшують тренувального ефекту і створюють небезпеку 

перевтоми. 
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ 
 

Молодь  це соціально-демографічна група, що переживає період 

становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни. 

Молодь має рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-

економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя. 

Молодь є особливою соціальною групою людей, що визначає потенціал 

розвитку суспільства.  

Не зрозумівши молодь даного суспільства, не можна визначити його 

загальні  проблеми, неможливо зрозуміти, що очікувати в майбутньому..  

Майбутній розвиток України повною мірою залежить від успіху тих, хто 

завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах, тобто молодь 

держави. Це обумовлює важливість реалізації ефективної молодіжної 

політики держави, яка максимально відповідатиме потребам молодої людини 

та водночас держави.   

Молоді люди – це вихідці з усіх класів і соціальних прошарків, що є в 

суспільстві. Вони не завжди успадковують соціальне становище своїх 

батьків, але вливаючись в соціально-класову структуру, стають робітниками, 

селянами, представниками інтелігенції тощо. Характерно, що незалежно від 

того, яке місце в соціальній структурі суспільства займе та чи інша особа, на 

період свого соціального і професійного становища вона буде зберігати 

специфіку молодіжного росту, самоствердження до того часу, коли 

завершиться процес входження в доросле життя. 

На становищі молоді позначається загальне зниження рівня життя та 

зубожіння населення. Через низькі заробітні плати молоде покоління в 

більшості випадків відмовляється від певної роботи. Під час опитування 

виявилось, що люди не готові працювати за копійки, вони залишають роботу, 

внаслідок чого страждає економічний розвиток країни.  

Серед соціальних проблем молоді значне місце займає низький рівень 

знань. Люди не намагаються вивчати історію свого рідного краю, літературу, 

мови, тому страждає етнокультурний та історичний аспекти. Однак саме 

молодь відіграє в них  надто важливу роль, тому що саме вони повинні 

передавати знання наступним поколінням.  

Якщо цього не зробити, історія та культура України забудеться і 

пропаде навіки із справжніми традиціями та звичаями наших предків.  
Проблема есканізму (бездіяльність, бунт) є вельми актуальною для 

українського сьогодення. У цьому зв‘язку цікавими є спостереження В. Вовк, 
яка аналізувала це питання під нетрадиційним кутом зору: «Які саме люди 
інстинктивно прагнуть духовного поневолення та йдуть по зцілення, 
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намагаючись утворити «нові» соціально–культурні, духовні спільності через 
«екзотичні» релігійні секти?» За даними автора, у віковому зрізі такі особи 
становлять: 10% у віці від 18 до 25 років, 6% – пенсійний вік, а решта – особи 
від 30 до 55 років. У соціальному плані – в основному особи, що працюють у 
бюджетній сфері, а відтак, як правило, є малозабезпеченими верствами 
населення [4, с. 149]. 

В умовах соціально-економічної кризи молодь стала однією з найбільш 
вразливих категорій. Проте, враховуючи об‘єктивні психологічні 
особливості, що притаманні молоді, вона має найбільшу соціальну, 
професійну та життєву перспективу, необхідну в умовах виходу з кризового 
стану. 

Розвиток демократичної держави з сучасною соціально спрямованою 
економікою буде ефективнішою лише за активної участі молоді. Творчий 
потенціал і соціальний ресурс молоді є одним з найважливіших основ 
модернізації суспільства. В умовах нових світових впливів (дружньої до 
молоді держави) назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді з 
боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково 
обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати якого стануть 
відчутні в близькій перспективі [2, с. 150].  

Основною формою прояву соціальної активності молоді є молодіжний 
рух, який показує взаємодію молоді з державою.  В сучасних умовах назріла 
необхідність посилення уваги до молодіжного руху з боку держави.  
В результаті взаємодії молоді з державою можна відверто стверджувати, що 
країна процвітатиме в усіх аспектах, буде мати змогу вийти на новий рівень 
економіки та суспільного життя. 

Суспільство – це соціальна система, що заснована на співпраці людей і 
взаємопов`язаності її членів (першочергово - молодь). Система соціальних 
зв`язків і відносин, що склалися між людьми в процесі історичного розвитку 
їх спільної життєдіяльності, спрямована на відтворення умов існування та 
задоволення життєвих потреб суспільства. Його цілісність тримається 
завдяки звичаїв, традицій, законів тощо [5, с. 52]. 

Одна частина молоді розробляє нові проекти в сферах науки, освіти, 
техніки та інших галузях. Водночас з цим, інша частина взагалі ніде не 
працює. Тому потрібно більш активно залучати нові кадри в ті чи інші сфери  

Завдяки наведеним аргументам, можна зробити висновки, що поліпшити 
економічне становище, підвищити духовно-моральний, творчий і 
інтелектуальний потенціал молодого покоління, сприяти формуванню у 
молоді почуття патріотизму, поваги до історії, традицій і культури України, 
підвищити суспільно-політичну активність молодих громадян, сформувати у 
молодого покоління цінності здорового способу життя можна завдяки 
певним умовам [3, с. 13]. 

Саме держава із владою на чолі повинна забезпечити молоді умови для 
свого розвитку та удосконалення. Ці умови включають в себе: розробку 
шляхів стабілізації соціальних процесів, забезпечення якісної підготовки 
управлінських рішень щодо сім‘ї, дітей, молоді, гендерної рівності, 
збереження та зміцнення здоров‘я молодого покоління й надання соціальної 
допомоги сім‘ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.  
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Держава та суспільство мають забезпечити  молоді випереджальну та 

інноваційну участь у державотворчих процесах , які  формують вміння жити 

в громадянському суспільстві. [6, с. 154]. 

Реалізація цих пропозицій дозволить підвищити рівень 

поінформованості молодих громадян про їх права й обов‘язки, сприяти 

формуванню у молоді поваги до традицій України. В результаті проведення 

цих проектів молодь відчує власні сили, роль та свої перспективи у побудові 

майбутнього України.  

Молодь відіграє важливу роль у суспільстві виконуючи такі функції: 

- функція відтворення - полягає в збереженні та відтворенні на більш 

високому рівні всієї системи суспільних відносин; 

- трансляційна - це передавання наступним поколінням знань, досвіду, 

традицій і цінностей; 

- інноваційна - полягає у творчому розвитку, вдосконаленні всього, що 

створено попередніми поколіннями. 

Молоді люди повинні бути членами територіальної громади. Вони 

мають брати участь у вирішенні справ громади (з 18 років). Саме молоде 

покоління має вибирати представницькі органи місцевого самоврядування,  

мають право голосувати на міських референдумах і зборах. Саме завдяки 

територіальним громадам і молодим представникам громади втілюються 

місцеві та загальнонаціональні інтереси,  політичні партії та громадські 

організації втілюють в життя політичні,  соціальні,  культурні та інші 

інтереси людей [1, с. 129]. 

Молоде покоління є головним чинником змін на сьогоднішній день. 

Правильне розуміння суті молоді, грамотна молодіжна політика - це умова 

прориву суспільства в майбутнє.  

Список використаних джерел: 
1. Бакка Т. В. Людина і світ / Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна,  

Т. В. Мелещенко., 2012. – 239 с. – (Видавничий дім «Освіта»). – С. 129. 

2. Балакірєва О. М., Головенько В. А. Державна молодіжна політика як 

важливий напрям діяльності владних інститутів щодо розв‘язання проблем 

молоді в сучасній Україні // Укр. соціум. – 2006. – № 6. – С. 149-150. 

3. Барабаш В. Інституалізація молодіжного руху України /  В. Барабаш. 

// Людина і політика. – 2004. – №3. – С. 13. 

4. Вовк В. Соціокультурні чинники формування масових умонастроїв в 

Україні / В. Вовк // Політична думка. – 1998. – №1. – С. 146–155. 

5. Назаренко Н. В. Людина і світ / Н. В. Назаренко, В. В. Ворокянський. 

– Харків, 2011. – 239 с. – («Оберіг»). – С. 52. 

6. Кривчик Г. Г. Молодіжна політика в Україні у дзеркалі історизму і 

об‘єктивності // Грані. – 2006. – № 6. – С. 153-155. 

 

 



155 

Тернавська Тетяна, Слободянюк Діана 
Науковий керівник: Пуздимір М.І., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ 

ФІЗИЧНОГО СТАНУ 
 

У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої 

популярності набули різні інноваційні педагогічні  технології: ігрові, 

технології навчання руховій діяльності, технології олімпійської освіти, 

суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії, рейтингового оцінювання, самостійних занять 

фізичними вправами, технології орієнтування студента на здоровий спосіб 

життя, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології  та ін.  

Одним із важливих завдань сучасного суспільства вважається виховання 

фізично здорової, соціально активної, всебічно розвиненої молоді.  

Провідні фахівці в галузі фізичного виховання та спорту вважають, що 

існуюча система фізичного виховання потребує корекції, оскільки не вирішує 

в повному обсязі проблему фізичного вдосконалення студентської молоді в 

умовах оновлення суспільства в Україні [3]. 

Дослідження фахівців доводять, що збільшення обсягу навчального 

навантаження ВНЗ призводить до гіподинамії студентів, що є причиною 

захворювання у них різних систем організму. Протидією негативним 

наслідкам обмеження рухового режиму молоді є фізична культура і спорт, які 

є важливими чинниками збереження і зміцнення здоров‘я, всебічного 

розвитку, покращення працездатності, якісного складання контрольних 

нормативів, зниження втомлюваності, підвищення опору організму різним 

захворюванням за період навчання у вищих навчальних закладах [1]. 

Відомо, що впровадження новітніх педагогічних технологій, що 

використовують інноваційні методи, дає можливість вирішити різні 

проблеми особистісно зорієнтованого навчання, формування індивідуальної 

освітньої перспективи майбутніх спеціалістів. Щоб фізичне виховання стало 

діючим методом зміцнення здоров‘я й підвищення рівня фізичної 

підготовленості студентів, основними принципами повинні стати його 

регулярність, мотиваційний фон та гнучка варіативність, що відображає 

специфіку навчальної роботи студентів [2]. 

Про необхідність удосконалення й модернізації сучасної системи 

фізичного виховання і впровадження спортивно-орієнтованих технологій 

навчання свідчать дослідження В. А. Хорякова та Л. І. Безуглої, які доводять, 

що модульне навчання студентів – це важливий чинник входження 

української системи освіти до спільного європейського освітнього простору, 

який створює сприятливі умови для засвоєння програмового матеріалу. 

Серед методів активізації навчального процесу виділено так званий 

«метод проектів», робота за яким передбачає розкриття певного завдання чи 

розв‘язання проблеми. У проектній технології фізичне виховання повинно 
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забезпечуватися сучасними науковими досягненнями, методичним 

обслуговуванням, тестами для перевірки якості навчання. Проектування 

проявляється в таких формі зовнішньої, внутрішньої та інформаційно-

знакової діяльність. 

Сьогодні у фізичній культурі сформовано базовий підхід до реалізації 

мети галузі – оздоровча спрямованість фізкультурної діяльності. В системі 

виховання підростаючого покоління значне місце повинні займати нові 

підходи до створення більш досконалої системи фізичного виховання, 

головними завданнями якої є пошук адекватних і об‘єктивних методичних 

прийомів, залучення сучасних методів удосконалення фізичної підготовки та 

зміцнення здоров‘я школярів та молоді. Для вирішення цієї проблеми 

використовуються сучасні фізкультурно-оздоровчі технології.  

На сучасному етапі стрімкого розвитку фітнесіндустрії виникає число 

нових видів відповідних занять. Нові фітнес-програми стають більш 

популярними серед прихильників здорового способу життя [1].  

Принципово важливим є впровадження нововведень та здійснення 

інноваційних процесів у фізичному вихованні студентської молоді. Основою 

для яких є створення на навчальних заняттях умов, що базуються на 

запровадженні освітніх інновацій і сприяють активізації діяльності студентів 

до рухової активності; оволодіння студентами методологією і технологією 

інноваційних впроваджень, що базуються на етно-регіональних особливостях 

місця проживання, навчання;  формування особистості студента, яка здатна 

засвоювати і творчо втілювати у повсякденне життя засоби і методи 

фізичного виховання для гармонійності та досконалості організму. 

У дослідженнях щодо вивчення чинників, які впливають на 

ефективність фізичного виховання у ВНЗ, показано ставлення студентів до 

фізичного виховання, орієнтацію студентів на досягнення соціально-

значущих результатів, в яких проявляються їх сили і здібності; визначено 

позицію особистості стосовно процесу і результатів діяльності, зокрема, 

потреби пізнання – одній з головних людських потреб. Водночас фізична 

культура, будучи однією з частин загальної культури, визначає поведінку 

людини в навчанні, в спілкуванні, сприяє вирішенню виховних, оздоровчих і 

соціально-економічних завдань [2]. 

Аналіз сучасної методики фізичного виховання у ВНЗ доводить її 

недосконалість. Так, негативний вплив має пріоритет нормативного підходу, 

коли навчальний процес і діяльність кафедр спрямовані не на особистість 

студента, а на суто зовнішні показники, які характеризуються контрольними 

тестовими нормативами чергової навчальної програми. Дана обставина 

вимагає примусового пристосування особистості студента під оцінювання 

його рухових можливостей усередненими нормативами, що явно суперечить 

ідеї свободи особистості і зовсім не сприяє залученню студентів до активних 

занять різними формами фізичної культури [1]. 
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Вченими встановлено, що технологія управління формуванням 

спрямованості прагнення та інтересу особистості студента до занять 

фізичною культурою представляє собою систему спільної діяльності 

студентів і викладача, що базується на діагностуванні, проектуванні, 

організації і контролі та корекції освітнього процесу з метою досягнення 

конкретного результату в поліпшенні рівня рухової підготовленості при 

забезпеченні комфортних умов.  

Заслуговує на увагу і той факт, що впровадження інноваційних 

технологій фізичного виховання досі не набули поширення. Особистісно-

орієнтоване навчання у фізичному вихованні передбачає особисту орієнтацію 

студентів у виборі засобів, методів, тобто створення для кожного студента 

оптимальних умов для гармонійного розвитку, інтелектуальної, духовної і 

рухової сфер діяльності. 

Отже, інноваційні впровадження в навчальний процес у особистісно-

орієнтованому навчанні з фізичного виховання мають свою технологію, що 

передбачає встановлення мотивів, а також усвідомлення цілей і завдань 

навчання; знання студентами способів досягнення поставлених цілей; 

опанування базової освіти, систематичне обґрунтоване виявлення динаміки 

процесу навчання і рівня засвоєних знань, умінь і навичок. Характер яких 

визначається багатьма чинниками: етнічними і культурними традиціями, 

природною ємністю території, специфічною спільною діяльністю, тому 

модернізація фізичного виховання з використання інноваційних технологій 

для зміцнення здоров‘я студентів повинна здійснюватися на основі 

інтегрального підходу, який обумовлює реалізацію студента у навчальній, 

соціальній, професійній та суспільній діяльності. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ВОЛЕЙБОЛУ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ 
 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 

активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, 

життєво важливої потреби взаємного спілкування [1]. 

Сама мета гармонійного розвитку особистості є продуктом історії 

розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість одержує лише на 

певному етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток людині необхідний 

для того, щоб мати можливість брати участь у всіх напрямках діяльності 

(професійній, громадській, спортивній, художній тощо.). Але для цього 

потрібно розвинути структуру особистості, зробити її комунікативною[3]. 

Однією з умов всебічного розвитку особистості є його фізична 

підготовленість, як результат фізичного виховання, заняття спортом. 

Формування особистості, яка поєднує в coбi духовне багатство, моральну 

чистоту i фізичну досконалість, стало програмою виховання людей у 

сучасному суспільстві [5]. 

Спортивні ігри, і зокрема волейбол, можна з упевненістю назвати 

універсальним засобом фізичного виховання всіх категорій населення 

віддітей дошкільного віку до пенсіонерів. 

Волейбол – один з найдоступніших видів спорту, який є 

відміннимзасобомзалученнямолоді до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом.  

Гра більшості з нас знайома з дитинства, тому зацікавити студентів не 

представляє складності. Для того, щоб грати в волейбол, необхідно вміти 

швидко бігати, високо стрибати, миттєво міняти напрям руху, володіти 

силою, спритністю і витривалістю [4].  

Заняття волейболом позитивно впливає на роботу серцево-судинної і 

дихальної систем, розвивають рухливість суглобів, підвищують силу і 

еластичність м‘язів. Постійна взаємодія з м‘ячем сприяє поліпшенню 

глибинного і периферичного зору, точності і орієнтуванні в просторі. 

Розвивається миттєва реакція на зорові і слухові сигнали. 

На чому ґрунтуються кращі якості гри? Кожна гра має певну мету, 

прагнучи до досягнення якої її учасники мають можливість творчо проявити 

свої можливості, своє внутрішнє «я» і взагалі оцінити свої сили. У волейболі 

кожен може проявити кращі риси характеру, природні здібності, розробити 

свійнеповторний індивідуальний стиль гри. 

Ця гра вимагає від студента максимального прояву фізичних 

можливостей, вольових зусиль і вміння користуватися набутими навичками, 

а також вміння зберегти їх. Розвивається відповідальність, так як кожен з 



159 

гравців виконує певнезавдання в даній грі. Дух колективу і швидкість 

прийняття рішень – це база, на якій будується вся гра. В силу своєї 

емоційності гра у волейбол є засобом не тільки фізичного розвитку, а й 

активного відпочинку [2]. 

Особливість гри в волейбол полягає в нескладному обладнанні: 

невеликий майданчик, сітка, м‘яч. Правила гри в волейбол містять в собі 

необхідність підтримувати м‘яч в повітрі передаючи його один одному. 

Існують різні методики навчання гри в волейбол. У волейболі є безліч 

способів виконання подачі, є свої переваги і недоліки, і у кожного гравця 

з‘являється свій певний спосіб подачі. Навчання грі починається з 

відпрацювання найпростіших навичок, як: правильна стійка, вихідне 

положення рук, прийом м‘яча. 

При постійних заняттях волейболом підвищується не тільки рухова 

активність студентів, а й з‘являється потужний стимул залучення їх до 

здорового способу життя.Розвиток таких якостей, як, швидкість, спритність, 

швидкість мислення, координація допомагають досягти високих результатів і 

в інших видах спорту [5]. 

З допомогою волейболу у студентів формуються основи фізичної і 

духовної культури особистості, а саме: 

- формування усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров‘я, 

фізичної культури і спорту; 

- фізичне вдосконалення і зміцнення здоров‘я як умови забезпечення і 

досягнення високого рівня професіоналізму в соціально значущих 

видах діяльності; 

- розвиток фізичного потенціалу, що забезпечує досягнення необхідного 

і достатнього рівня фізичних якостей, системи рухових умінь і навичок; 

-   фізкультурний загальну освіту, спрямоване на освоєння 

інтелектуальних, технологічних, моральних і естетичних цінностей 

фізичної культури [3]. 

Виходячи з вищесказаного можна відзначити, що без фізичної 

активності попросту неможливий нормальний фізичний, а також 

психологічний розвиток людини. Для студентів вищих навчальних закладів 

фізична активність є непросто способом підтримати форму, а й засобом 

емоційного розвантаження, і зарядом енергії. Гра уволейбол по істині є таким 

засобом. Більш того волейбол розвиває у студентів цілий комплекс корисних 

рухових здібностей. Також фізичні вправи, засновані в даній грі сприяють 

підтримці і поліпшенню фізичної форми студентів, позитивно впливають на 

їхнє здоров‘я. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ ТА 

УКРАЇНІ 
 

Необхідність відновлення економічного зростання України в сучасних 

умовах, актуалізує потребу в різнобічній оцінці ефективності ринку праці та 

визначенні основних тенденцій його розвитку. Безробіття спричинене 

дисбалансом попиту і пропозиції на ринку праці, породжує проблеми 

соціально-економічного характеру: виїзд за кордон громадян України на 

заробітки, зниження купівельної спроможності населення, скорочення 

платників податків. 

Специфіка  українського  безробіття  визначається  тим, що на відміну 

від країн із розвиненою економікою, з їх перевиробництвом  товарів  і  

обмеженістю  ринку,  в  Україні немає непереборних перешкод для створення 

нових робочих місць  для  безробітних, адже ємність  українського ринку для 

виробництва товарів і послуг далека від вичерпання [1]. 

Серед  вітчизняних учених, які зробили свій вклад у дослідження даної 

тематики стали: А. Бабаскін, Я. Безугла, П. Василенко,  В. Венедиктов,          

С. Дріжчана, В.  Жернаков, С. Іванов, Г. Кондратьєв, О. Магницька та ін. [2]. 

Безробіття спричинено таким рядом явищ, як неефективне використання 

робочої сили, відсутність умов для економічного зростання, відсутність 

гідної заробітної плати людям, які б застосовували свої професійні навички 

для підвищення продуктивності праці, відсутність соціального захисту та 

захисту працівників від порушення їх загальних прав людини у соціально-

трудовій сфері. Таким чином, безробіття визначається не тільки як 

економічне, а й соціальне явище.   
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Рівень  безробіття  визначають  за  методологією міжнародної 

організації праці (МОП) як співвідношення чисельності безробітних віком 

15-70 років  до  економічно  активного  населення  (робочої  сили)  

означеного  віку.  Окрім того,  згідно  з  методикою,  в  Україні  визначають 

також рівень зареєстрованого безробіття як  співвідношення  чисельності  

безробітних, зареєстрованих  у  державній  службі  зайнятості, до 

середньорічної чисельності працездатного населення [2] (Табл.1). 

Таблиця 1 – Рівень безробіття в Україні у 2013-2017 рр. 

(кількість населення в тис.чол.) [4] 
 Всього 

населення 

Економічно 

активне 

населення 

Зайняте 

населенн

я 

Безробітне 

населення 

Рівень 

безробіття, 

% 

Зареєстрованих 

безробітних  

2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6 
2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6 

2015 42760,5 17396,0 15742,0 1654,0 9,5% 461,1 

2016 42584,5 17303,6 15626,1 1677,5  9,7% 407,2 

2017 42434,8 17279,9 15543,2 1676,7 9,7% 367,9 

         

Так до 2013 р. спостерігалося деяке зниження рівня безробіття. Однак у 

2014 році відбулося його зростання, яке спостерігалось в  усіх  регіонах 

України.  Найнижчий  рівень безробіття був у місті Києві (6,5%), Одеській  

(6,5%)  та  Дніпропетровській  (7,7%) областях, а найвищий у Житомирській 

та Чернігівській  областях  (по  10,9%), Луганській (10,4%), Вінницькій 

(10,3%), Донецькій (10,2%)  областях.  Серед  безробітних  понад 40% 

становили особи віком від 15 до 29 років, кожен  п‘ятий  безробітний –  у  

віці  від  40  до 49   років, кожен четвертий – від 30 до 39 років [2]. 

Кількість   безробітних,   зареєстрованих в  центрах  зайнятості,  станом  

на  1  березня 2015 року  становила  523,1  тис.  осіб,  що  на 1,4%  більше,  

ніж  на  відповідну  дату  минулого  року. Зростання кількості зареєстрованих 

безробітних відбулося у більшості регіонів [2]. 

Отож, станом на 2017 рік рівень безробіття не зменшився, а залишився 

на тому ж рівні. Однак у 2017 році лише суттєво зменшився показних 

зареєстрованих безробітних – 367,9 тис., що спричинене неефективним 

інституційним забезпеченням ринку праці.  

У Вінницькій же області станом на кінець 2017 року чисельність 

зайнятого населення Вінницької області віком 15-70 років зменшилась 

порівняно з 2016 роком на 3,0% і становила 646,3 тис. осіб. Відповідно, 

рівень зайнятості населення зменшився з 57,3% до 55,8% (середній по 

Україні – 56,3%). Рівень безробіття економічно активного населення, 

визначений за методологією Міжнародної організації праці, зріс з 9,8% до 

10,6% (середній по Україні – 9,4%), у т.ч. населення працездатного віку – з 

10,2% до 11,0% (середній по Україні – 9,7%) [3]. 
Частина підприємств у Вінницькій області продовжує запроваджувати 

режим неповної зайнятості працівників. У 2017 р. кількість працівників, які 
знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період 
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припинення виконання робіт) складала 0,5 тис. осіб, або 0,2% 
середньооблікової кількості штатних працівників. Кількість працівників, які 
працювали в режимі неповного робочого дня (тижня), становила 3,2 тис. осіб, 
або 1,2% середньооблікової кількості штатних працівників [3]. 

Для подолання безробіття у Вінницькій області компанії з іноземними 
інвестиціями створюють нові робочі місця. Корпорація Sumitomo розмістила 
у Вінниці своє виробництво та створила близько 2 тисяч робочих місць для 
менеджменту. Окрім того, у місті на території індустріального парку почав 
функціонувати завод холодильного облaднaння компaнії «UBC Group» [3]. 

Також, досить гострою проблемою на сьогоднішній день є зайнятість 
молодого населення України, адже 30-50% безробітних серед випускників 
ВНЗ, котрі мають вищу освіту. Це призводить до масового виїзду молодих 
фахівців за кордон, до зниження рівня економічно активного населення. 

Отже, основним шляхом подолання проблеми безробіття є ефективне 
провадження політики зайнятості, яка б включала у себе низку заходів серед 
яких: 

- створення нових робочих місць; 
- створення трудового законодавства, яке б відповідало міжнародним 

стандартам; 
- зниження податків для стратегічно важливих підприємств; 
- надання державою пільгових кредитів для підприємств; 
- створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та ведення  

підприємництва. 
-сприяння працевлаштуванню молодих фахівців. 
Крім того, важливим етапом формування ефективного ринку праці є 

консолідація зусиль та ресурсів всіх інститутів, необхідних для забезпечення 
повної зайнятості, детінізації зайнятості, визначення реальної потреби в 
робочій силі та формування регіонального замовлення на підготовку 
робітничих кадрів. 

Таким чином, запровадження вищезазначених заходів допоможе 
ефективно боротися з проблемою безробіття, значно покращить ситуацію на 
ринку праці, підвищить рівень зайнятості на національному ринку праці, що 
призведе до економічного зростання країни та соціальної захищеності, і 
добробуту працюючого населення не тільки Вінницької області, а й всієї 
України.  
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ЦІННОСТІ ТА АНТИЦІННОСТІ 

 
Для кожної людини поняття «цінності» є абсолютно різним. Вони 

змінюються з плином часу, з особистісним розвитком людини і суспільства в 

цілому. Цінності змінюються тоді, коли змінюється світогляд людей, їх віра і 

переконання, почуття та емоції по відношенню до того чи іншого об‘єкта, 

знання, ситуації. Але є такі цінності, які повністю викоренити із суспільного 

життя людей неможливо. 

Нажаль останнім часом спостерігається поруч з девальвацією цінностей 

зростання впливу на свідомість людей антицінностей. Тому проблема 

формування у людини загальнолюдських цінностей стає все більш 

актуальною. Що ж спричинило поглиблення відмінностей цінностей та 

антицінностей? Можливо, це виразна ознака демократії, за якої людина є 

вільною і відповідно має право жити як захоче, сповідувати будь-яку систему 

цінностей? Чи є ця тенденція позитивною? 

Над цими питаннями задумувались у свій час такі видатні вчені як 

Б. Спіноза (праці «Короткий трактат про Бога, людину та її щастя», «Етика»), 

Г. Лейбніц, Ф. Бекон, Дж. Локк, Д. Юм («Трактат про людську природу»). 

Філософія І. Канта показала новий погляд на розвиток проблеми 

цінностей. Він вперше розділяє поняття буття і блага, протиставляє сферу 

моральності як свободи у сфері природи, яка підпорядковується закону та 

необхідності. Цим питанням присвячені його праці «Критика чистого 

розуму» (1781 р.), «Основи метафізики моральності» (1785 р.), «Критика 

здатності судження» (1790 р.), «Релігія у сферах лише розуму» (1793 р.), 

«Метафізика звичаїв». 

У XVIII – XIX ст., дане питання досліджували Г. Гегель, Ф. Ніцше, 

В. Віндельбанда, Г. Ріккерта, К. Маркса і Ф. Енгельса. 

У XIX – на початку XX ст. питання цінностей було об‘єктом аналізу 

російської соціально-політичної думки та філософії. Цією проблематикою 

займалися В. Белінський, М. Бердяєв, А. Луначарський, Д. Писарєв, 

В. Соловйов, С. Франк, М. Чернишевський. 

У вітчизняній філософії цінностей дана тематика у ХІХ – ХХ ст. 

розглядалася у працях П. Юркевича та Д. Чижевського. Але об‘єктивну 

відповідь на ці питання можна знайти, відповідаючи на запитання, як 

цінності впливають на життя людини [1, c. 87-88]. 

Цінності у житті суспільства виступають соціально-значними 

орієнтирами діяльності суб‘єктів, одним із факторів розгортання політичної 

історії. Вони є чимось більш високим, ніж звичайна зацікавленість людини. 

Саме через культурні цінності людина задовольняє свої потреби, і саме 

існування цінностей відрізняє людину від тварини. Цінності становлять 

фундамент культури, і предметним полем формування цінностей є культура. 
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Ці категорії невіддільні одна від одної. Культура і визначається через 

систему цінностей та ідей, що слугують для регулювання поведінки членів 

даного соціуму. 

Культура є цементом будівлі суспільного життя, а цінності – осередком 

духовного життя суспільства. Культура встановлює, що таке цінність, що – 

антицінність. Люди, що поділяють однакові цінності, становлять соціальні 

групи, об‘єднуючись у політичній, економічній боротьбі, спрямовуючи таким 

чином, історію в певному напрямі. Цінності скріплюють громадську єдність, 

цілісність соціуму, перешкоджаючи руйнівному впливу ззовні. Роль 

особливих ідейних скріп в суспільстві виконують соціальні загальнолюдські 

цінності, що виступають у формі соціально-політичних ідеалів, ідей, 

ціннісних настанов, орієнтацій, надцінних ідей. Виконуючи важливу роль 

інтегруючих, соціалізуючих, комунікативних засад у житті суспільства, 

цінності забезпечують духовно-вольову єдність суспільства, високий рівень 

самосвідомості і організованості його членів [2, c. 523]. 

Отже, цінністю для людини є все, що має для неї певну значимість, 

особистісний або суспільний сенс. Протилежним цьому поняттю, є поняття 

«антицінності». Антиціннісь – це спотворена людьми і часом цінність. 

Кожна людина живе в певній системі цінностей, предмети і явища якої 

покликані задовольняти її потреби. Можна сказати, що цінність відображає 

спосіб існування особистості. Цінності завжди є людськими цінностями, 

мають соціальний характер [4, c. 229]. 

Цінності трактуються як засіб відображення дійсності у свідомості 

людини, тобто суб‘єктивне відображення об‘єктивної реальності. У 

свідомості людей цінності відображаються у вигляді оціночних суджень. 

Оскільки дійсність не знає абсолютного, то цінності мають відносний 

характер. Критерієм оцінювання є узагальнений образ, зразок, ідеал. 

Моральна цінність вчинку виявляється за допомогою порівняння з визнаним 

усім суспільством ідеалом добра, який фіксується у свідомості суспільства у 

вигляді певного комплексу моральних норм, правил, належної та 

рекомендованої поведінки. Різні люди в одній і тій самій ситуації поводять 

себе неоднаково. Різниця визначається тими цінностями, якими людина 

керувалася, її моральними позиціями, тобто цінності набувають соціального 

сенсу, реалізуються і впливають на свідомість та поведінку особистості лише 

в тому разі, якщо їх глибоко усвідомлює, сприймає особистість як ціннісні 

орієнтації у світі людських потреб, передусім моральних [3, c. 55]. 

На жаль у сучасному суспільстві загально прийняті колись цінності 

спотворюються та втрачають свою значимість в житті людей. Зовсім не 

ціняться людьми дружба, любов, вірність, чесність, щирість. Для сучасного 

людства найбільшою цінністю стають гроші. Люди перестали довіряти один 

одному та поважати один одного. Відкидаються усі моральні цінності, які ще 

не так давно, мали значимість у суспільстві. Усе це призводить не тільки до 

національного занепаду, а й людства в цілому. 

Є такий вислів: «Усі ми родом з дитинства». Ще будучи дитиною, 

батьки та вчителі виховують у нас те, що згодом стане нашими моральними 
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цінностями. Змалечку дитина спостерігає за поведінкою і вчинками своїх 

батьків, повторює їх дії та слова. Але на жаль, часто батьки навіть і не 

задумуються над тим, що маленька дитина здатна у майбутньому 

припускатись тих же помилок у житті, що і вони самі.  

Жодне попереднє покоління не було настільки самовпевненим, як 

сьогоднішнє, вважаючи, що норми поведінки, норми моралі себе 

дискредитували. Те, що віками вважалося хорошим, сьогодні споганюється, а 

те, що вважалося недостойним, – вивищується. Колись надзвичайною подією 

була одинока мама. А сьогодні теза: «Я собі народжу дитину і не потрібно 

мені чоловіка», – є нормою. Сьогодні часто мама втікає від відповідальності 

стосовно своїх дітей, віддаючи їхню опіку і виховання іншим людям. Мама і 

батько часто зраджують одне одного, а потім нарікають, що їхній найкращій 

доньці чи найкращому сину трапився негідник чи негідниця: «Ми ж так 

гарно виховували своїх дітей!». Навіть стосунки розглядаються у категоріях 

модних і немодних [1, c. 87]. 

Усе це призводить до занепаду моральних цінностей у суспільному та 

особистісному житті. Люди забувають, що найбільшими цінностями у житті 

є посмішка твоїх близьких, любов мами, щирі слова підтримки друзів, 

застереження батьків. 

Прикро, що все більшого місця у нашому житті займають антицінності. 

Люди більше турбуються про свій зовнішній вигляд, зовсім не приділяючи 

уваги внутрішньому світу. На перший план виносяться не стосунки між 

людьми, а гроші. Забувається поняття милосердя, але поширюється поняття 

зневаги. А поняття брехні трактується невід‘ємною частиною суспільного 

життя. 

Отже, проблема цінностей та антицінностей стає невід‘ємною частиною 

сучасного суспільства та окремого індивіда. У подоланні проблеми 

антицінностей потрібно запроваджувати певні заходи та інституції, які б 

проводили просвітницьку діяльність громадян щодо збагачення духовного 

світу людей, яке б мало безпосередній вплив на формування індивідуальних 

та загальнолюдських цінностей. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Дослідження проблеми розвитку сільського господарства є пріоритетно 

важливим для економіки країни, адже аграрний сектор України виступає 
однією з найважливіших галузей виробничої сфери, особливо в умовах 
євроінтеграції. Європейські орієнтири надають сільському господарству 
відповідний напрямок розвитку та відкривають нові можливості для його 
відродження, створюючи додаткові переваги на агропродовольчому ринку в 
умовах глобалізації економіки [1].  

Вивченням проблем та перспектив розвитку АПК України в умовах 
євроінтеграції займались багато науковців, серед яких Шелегда Б. Г., 
Шарнопольська О. М. [2], Аврамчук Л. А., Лозоцька К. С. [4] та інші. 

Сільськогосподарська галузь для України завжди була однією з 
пріоритетних сфер як зовнішньоекономічного, так і внутрішньоекономічного 
розвитку країни. Від цього залежить не тільки життєздатність і 
самодостатність країни й суспільства, а й безліч найрізноманітніших 
напрямів людської діяльності. Сільське господарство є базою для розвитку 
інших галузей економіки, що забезпечує продовольчу безпеку всередині 
країни, вирішує питання зайнятості населення і стимулює стратегічний 
розвиток регіону [2, с. 93-97]. 

Серед головних покупців української агропродукції виступають Китай, 
Єгипет, Індія і країни ЄС. Зокрема, експорт аграрної продукції становить 
$7,7 млрд, або 35,7% від загального експорту України, а імпорт – $2,2 млрд, 
або 10,5% від загального імпорту країни. За даними Державної служби 
статистики України, обсяг освоєних капітальних інвестицій в сільське 
господарство Україні в січні-червні 2016 року склав 119,843  млрд  грн, що в 
порівнянних цінах на 9,6% вище показника за аналогічний період 2015 року. 
За підсумками півріччя найбільший обсяг освоєних капітальних інвестицій 
припадає на Київ – 29,4%, або 35,278  млрд  грн, Київську область – 10,2%, 
або 12,185 млрд  грн, Дніпропетровську область – 8,8%, або 
10,565  млрд  грн, Львівську область – 4,6%, або 5,472  млрд  грн, Харківську 
область – 4,4%, або 5,225 млрд грн. Якщо розглядати експорт 
сількогосподарської продукції в країни Європи у 2016 році у порівнянні з 
2015 роком, то наразі цей показник збільшився і склав 10,5 млрд. дол. США 
[3]. 

Ігнорування стратегічних орієнтирів і завдань, які були характерними 
для початкового періоду європейської інтеграції в аграрному секторі 
економіки, як відомо, стало однією з основних причин технологічного 
відставання галузі. Серед інших причин треба виділити: деструктивні 
процеси у життєзабезпечуючій соціальній сфері села, погіршення стану 
навколишнього природного середовища, неефективні методи державної 
підтримки агротоваровиробників та інші негативні наслідки [4]. 
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В умовах макроекономічної нестабільності та євроінтеграції 

ефективність функціонування АПК України знижують певні проблеми.   

Окупація півострова Крим призвела до необхідності прийняття рішення щодо 

перекриття в 2014 році Північно-Кримського каналу, що на 85 % 

забезпечував потреби АРК у воді. При цьому 72 % цієї води 

використовувалося на потреби аграрного сектору економіки. Сформований 

дефіцит води призвів до порушення технології зрошення 

сільськогосподарських угідь в АР Крим, де 18 % посівних площ потребують 

проведення цього агротехнологічного заходу. У 2015 р. через відсутність 

поливної води площа зрошувальних земель скоротилася в 10 раз. 

Розбалансовано систему заготівлі кормів на півострові, що призводить до 

скорочення поголів‘я сільськогосподарських тварин. Рисове господарство на 

півострові практично зруйноване (потужності галузі становили 19 тис. га 

сільськогосподарських угідь). Через нестачу води в 2015 р. втрачено 350-400 

тис. тонн рису (близько 50 % врожаю). Таким чином, Україна власними 

виробничими потужностями лише на 30 % забезпечує потребу внутрішнього 

ринку. Основними регіонами з вирощування рису стали Херсонська та 

Одеська області [5]. 

Збройний конфлікт у Донецькій та Луганській областях зумовлює 

розбалансування міжгосподарських відносин в АПК та знижує рівень його 

інвестиційної привабливості. Так, у січні-грудні 2015 р. обсяг освоєних 

капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство України у 

фактичних цінах склав 27,9 млрд грн, (127,1 % відносно показника за 

аналогічний період в 2014 р.), що на фоні значення річного індексу інфляції в 

2015 р. (43,3 %) суттєво обмежує параметри підвищення ефективності 

функціонування АПК та забезпечення розширеного відтворення в цьому 

секторі економіки [3]. 

З огляду на визначені проблеми стратегічними пріоритетами державної 

політики підвищення ефективності функціонування АПК України в умовах 

макроекономічної нестабільності та євроінтеграції мають стати: 

- Збалансування внутрішнього аграрного ринку, розбудова його 

інфраструктурно-логістичного забезпечення, формування міжгалузевих 

виробничо-збутових регіональних кластерів. 

- Підвищення інвестиційної привабливості АПК, реалізація системної 

програмної інформаційної підтримки популяризації його переваг і 

ресурсно- виробничого потенціалу, розробка диверсифікованих 

механізмів залучення інвестиційних ресурсів в цілях модернізації 

техніко-технологічної бази вітчизняного АПК. 

- Модернізація виробничих потужностей АПК, збалансування його 

галузевої структури, стимулювання розвитку кооперативного руху та 

трансформації господарств населення у фермерські господарства.  

- Удосконалення інституційного базису регулювання земельних 

відносин, зниження рівня невизначеності перспективних параметрів 

функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та 

вибір його пріоритетного формату.  
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- Наближення вітчизняного аграрного законодавства до засад Спільної 

аграрної політики країн (САП) ЄС, узгодження національної системи 

контролю за безпекою продуктів харчування з європейськими нормами 

і стандартами, полегшення доступу господарюючих суб‘єктів АПК до 

інструментів експортної торгівлі. 

- Розробка механізмів подолання стагнації та депресивного характеру 

розвитку сільських територій, модернізації їх інфраструктурного 

забезпечення, покращення дорожньо-транспортної доступності, 

формування позитивного інституційно-психологічного базису та 

популяризації проживання в сільській місцевості [1]. 

Отже, вітчизняний АПК характеризується недостатньою ефективністю 

функціонування, зважаючи на наявні сприятливі природно-кліматичні умови, 

потужний ресурсно-виробничий потенціал і сформовані традиції 

господарювання сільського населення. Для успішного розвитку АПК країни в 

умовах глобалізації  економіки, необхідно проводити державну політику 

постійного  підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора. 

Збільшення обсягів інвестування стримується, значною мірою, 

недосконалістю чинного законодавства та нестійкою політичною ситуацією 

країни. Попри те, що частка експорту сільськогосподарської продукції 

зростає, Україні необхідно вирішити низку важливих завдань при 

формуванні економічного потенціалу сільського господарства на шляху до 

євроінтеграції та збільшення обсягу іноземних інвестицій в цю перспективну 

галузь. 
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ЗНАЧЕННЯ СПОРТУ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 
На думку сучасних учених, під здоров‘ям мається на увазі гармонійна 

єдність обміну між організмом і довкіллям, результат якого – нормальна 

робота всіх органів і систем людини. Критеріями здоров‘я можна вважати 

нормальний стан нервової, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового 

тракту, опорно-рухового і ендокринного апарату, мобільність, високий рівень 

адаптації до негативних чинників зовнішнього середовища. Багато біологів і 

філософів пов‘язують стан здоров‘я із сенсом життя, високою соціальною 

значущістю, творчою цілеспрямованістю людини, задоволенням, 

оптимізмом, бажанням працювати.  

Питання взаємозв‘язку здоров‘я людини і  занять фізичною культурою і 

спортом досліджували вітчизняні науковці Булатова М. М., Дутчак М. В.,  

Платонов В. М., Волков Л.В., Мічуда Ю. П. та ін. 

Різні види людської діяльності вимагають здоров‘я. Немає фізичної 

тренованості – немає і повноцінного працівника. Досвід переконливо 

свідчить, що студенти, які займаються фізкультурою і спортом, повністю 

засвоюють навчальну програму, успішно складають екзаменаційні сесії, 

досягають добрих результатів в науково-дослідній роботі. Що ж стосується 

виробництва, то працездатність у фізично тренованих людей на 20-30 % 

вища від середніх показників, а захворюваність, особливо простудного 

характеру, значно нижча, ніж у іншого населення. Для того, щоб фізкультура 

і спорт стали частиною життя, необхідно формувати на них міцну 

орієнтацію. Поруч з такими важливими соціальними інститутами суспільства 

як сім‘я, школа, вагому роль в цьому плані можуть і повинні відіграти 

медичні працівники, засоби масової інформації, особливо телебачення, яке 

збирає біля своїх екранів багатомільйонну аудиторію. Через засоби масової 

інформації медичні працівники, як ніхто інший, можуть донести до 

свідомості людей інформацію про соціальну значимість фізичної активності, 

яка б збуджувала зацікавленість до занять фізичними вправами [1].  

Стан здоров‘я дітей  та дорослих погіршується з кожним  роком  у 

зв‘язку з погіршенням екології, малорухливим способом життя та 

відсутністю регулярних фізичних навантажень. Тому є вкрай важливим 

завдання укріплення здоров‘я через фізичні вправи, заняття спортом та 

гартування організму. З давніх-давен фізичні вправи використовуються не 

тільки для розвитку рухових якостей людини, тренування сили, швидкості та 

витривалості. Фізична культура здобула визнання як незамінний засіб 

розширення й розвитку функціональних можливостей організму людей 

різного віку, профілактики й лікування захворювань, досягнення довголіття . 
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Фізичні вправи впливають не тільки на той чи інший орган, а й на весь 

організм у цілому через основний пусковий механізм — нервову систему. 

Ось чому навіть при невеликих фізичних навантаженнях (ходіння, 

присідання тощо) ми одразу ж об‘єктивно відмічаємо зміни функцій майже 

всіх органів та систем організму. Так, поглиблюється й прискорюється 

дихання, прискорюється пульс, змінюється артеріальний тиск, активізується 

функція шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок. 

Спорт є ефективним засобом фізичного виховання. Його цінність 

визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед 

різних верств населення. І в цьому плані спорт має міжнародне значення. Але 

він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне 

загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення. Це особливо 

стосується «великого спорту». Крім того, ряд видів спорту взагалі не є 

дійовим засобом фізичного виховання або має до нього лише опосередковане 

відношення (наприклад, шахи). 3 іншого боку, фізичне виховання не може 

обмежуватись лише спортом, і він не може розглядатись як універсальний 

засіб фізичного виховання, тому що ставить підвищені, часто граничні 

вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх віку, стану 

здоров‘я і рівня підготовленості [2]. 

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній 

культурі суспільства. Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні 

соціальні функції. Визначальною є змагальна функція. Змагальній діяльності 

у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка 

регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов 

їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це обумовлено відповідними 

(локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями 

та правилами змагань. Під час виконання фізичних вправ внаслідок 

поглиблення дихання збільшується життєва ємкість легенів, і організм 

засвоює більше кисню. А це важливо при захворюваннях легенів і серця. У 

діяльності серцево-судинної системи відмічається така реакція на фізичні 

вправи: трохи прискорюється пульс (на 40-50% від вихідного) і збільшується 

різниця між максимальним (систолічним) і мінімальним (діастолічним) 

артеріальним тиском. Як зазначають вчені, таке збільшення амплітуди 

артеріального тиску свідчить про збільшення ударного об‘єму серця 

(кількість крові, яку серце викидає за одне скорочення). Отже, збільшується й 

хвилинний об‘єм крові (кількість крові, яка надходить у судини за 1 

хвилину). Органи й тканини одержують за одиницю часу більшу кількість 

збагаченої киснем крові, що поліпшує їх харчування. Ось чому в лікуванні 

хворих із серцево-судинною патологією широко застосовують лікувальну 

фізкультуру [3]. 

Під впливом систематичних занять фізичними вправами виникають 

помітні зміни і в обміні речовин, підвищується здатність організму 

розщеплювати і синтезувати глікоген, активізується функція ферментативних 

систем, пoліпшується функція залоз внутрішньої секреції. У людини 

поліпшується апетит. Усі функції шлунково-кишкового тракту: моторна, 
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секреторна та хімічна — нормалізуються. При хронічних гастритах і колітах 

під впливом тривалого застосування лікувальної фізкультури нормалізується 

кислотність: знижена — підвищується, а висока, навпаки, знижується, що 

великою мірою залежить від методики лікувальної фізкультури [4]. 

Отже, на сьогодні існує потреба в проведенні якісних змін у сфері 

фізичної культури і спорту на основі використання сучасних підходів, 

об‘єднання зусиль зацікавлених організацій та широких верств населення. 

Особливої актуальності набуває визначення стратегічних напрямів розвитку 

цієї сфери, прогнозування перспективних процесів у ній, використання 

системного і програмно-цільового підходів у розробленні та здійсненні 

практичних заходів. Розподіл спорту на масовий і спорт вищих досягнень 

можливий за відповідного розмежування органів управління. Виходячи з 

того, що головною метою будь-якої держави є здоров‘я та повноцінний 

розвиток нації, було б доцільно зосередити державну увагу на розвитку саме 

масового спорту. 
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Питання духовного розвитку сучасної молоді завжди породжує інтерес 

суспільства і сьогодні вони набувають нового змісту. Адже, духовний 

розвиток кожної особистості є умовою для самоорганізації соціуму, 

самовиховання і нарощування творчої сили для самоконтролю і 

самовдосконалення. 

Проблема пошуку духовних орієнтирів української молоді нашого часу є 

досить актуальною сьогодні. Сучасна молодь є важливим суб‘єктом 

впровадження різноманітних змін як в політичну, так і в культурну сферу 

життя суспільства, адже наше майбутнє, в першу чергу буде залежати від 

того, якими орієнтирами буде керуватися молода частина суспільства країни. 
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Слід розуміти, що проблеми, пов‘язані з духовністю не так інтенсивно 

проявляються як соціально-економічні, але проникають на багато глибше у 

людську свідомість. 

Традиційно духовність розуміється як гармонійне поєднання 

пізнавального, морального та естетичного, виражене через істину, добро і 

красу. Ця проблема активно обговорюється на сторінках праць сучасних 

українських філософів, серед яких слід виділити Щербань П., Зайченко А., 

Голіков О. Дану думку знаходимо і у філософів античності (Платон, 

Демокрит, Аристотель), у німецькій класичній філософії (Г. Гегель), у 

російській релігійній філософії (Соловйов В., Бердяєв М.), в екзистенціальній 

філософії (Бубер М., Ясперс К.) [3, с. 154-155]. 

Узагальнюючи вчення філософів з даної теми, вважаємо, що в основі 

духовного життя кожної людини знаходиться її духовний світ, який має 

цілісний характер. Сукупність таких його складових як розум, почуття та 

воля становлять найбільш органічне поєднання, а їх розмежування, ймовірно 

спричинить негативні наслідки розвитку особистості. 

Духовний образ особистості формується через певні форми 

світобачення, які поступово стають регуляторами її творчої діяльності, а саме 

широту мислення, здатність усвідомлювати духовні цінності, творчо 

осмислювати оточуючу дійсність, своєчасно реагувати на життєві обставини 

тощо. 

Можна виділити низку провідних чинників, що здійснюють вплив на 

формування ціннісних орієнтацій молодих людей, серед яких сімейне 

виховання є однією з перших основ формування особистості, потім освітнє 

середовище, де розвиток особистості продовжується, доповнюючись новими 

авторитетами та інші. 

Роль сім‘ї полягає в тому, щоб вказати правильний вектор розвитку для 

особистості, що включає виховання. 

Культура також істотним чином впливає на формування морально-

духовних цінностей української молоді. Її також потрібно розглядати з двох 

сторін. По-перше, культура – це витвір суспільства, вираз її душі, 

інтерпретація життєвого досвіду. По-друге, оскільки кожен член спільноти 

розвивається в середовищі даної культури, вростає в неї, засвоюючи її 

цінності, то культура є одночасно і утворюючою силою душі [2, c. 51]. 

Пріоритетною галуззю духовності і культурного життя суспільства є 

освіта. Її завдання полягає у сприянні розвитку духовної культури людини. 

Отже, духовно-моральний потенціал формування особистістю власних 

орієнтирів складається з різноманітних цінностей і норм, які є регуляторами 

взаємовідносин у суспільстві. Але молодь нашого часу може взагалі не 

бачити сенсу в духовності. Причиною цього могли слугувати неналежне 

виховання дитини, своєрідність середовища, в якому людина живе та безліч 

інших факторів [1, с. 17]. 

Нажаль, зараз наше суспільство переживає духовно-моральну кризу, яка 
характеризується відсутністю соціальної перспективи, недовірою населення 
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до правлячої верхівки влади та загальною нестабільністю країни. Це означає, 
що більша частина населення має хаотично пов‘язані життєві пріоритети та 
ідеали. 

Зазначені умови примушують молоду частину населення орієнтуватися, 
насамперед, на швидкі результати, особливо не замислюючись про подальше 
власне майбутнє. 

Прикро, але зараз зникає необхідність живого спілкування, активного 
відпочинку, адже поширення набувають соціальні Інтернет-мережі, які 
дозволяють спілкуватись не виходячи за межі власного дому. 

Звичайно, кожне наступне покоління має власні пріоритети, завдяки 
яким прагне утвердити себе в ролі суб‘єкта суспільної та індивідуальної 
життєдіяльності.   

Стосовно розвитку світогляду сучасної молоді, то тут відбулися значні 
зміни. В порівнянні з молоддю минулих поколінь, теперішня молодь стає все 
розкутішою та більш самостійною. Якщо ще близько 20 років тому людей 
цікавила, насамперед, думка оточуючих та близьких, то зараз молоді люди не 
переймаються цим, а навпаки проявляють власну егоїстичність.  

В області формування життєвих орієнтирів суспільства проводиться 
безліч соціологічних досліджень. 

Внаслідок проведення одного з таких досліджень, визначено, що 
основними цінностями для дівчат є здоров‘я, сім‘я та самовдосконалення. 
Для хлопців – це, в першу чергу, здоров‘я, бажання мати високу заробітну 
плату, а також сім‘я. Частка опитаної молоді, яка віддає перевагу дозвіллю, 
творчості становить близько 10 %. Позитивною рисою молоді нашого часу є 
орієнтир на самовдосконалення. 

Можна стверджувати, що в результаті розвитку та поширення новітніх 
засобів масової комунікації забезпечується безмежність вибору різних 
цінностей. Молодь краще зможе планувати своє майбутнє, якщо буде 
звертати увагу на минуле. Кожне наступне покоління молоді буде формувати 
власні духовні орієнтири, спираючись на досвід попередніх поколінь, на їх 
ідеологію і культуру.  

Отже, можна зробити висновок, що ціннісні орієнтації сучасної молодої 
людини органічно пов‘язані із проблемами людини і виступають в якості 
головного компоненту детермінації її поведінки. 
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На сьогоднішній день спостерігається тенденція погіршення здоров‘я та 
загальної фізичної активності, особливо серед молоді. Протягом останніх 
років проведено чимало досліджень, присвячених вивченню проблеми 
вдосконалення змісту фізичного виховання. Однією із таких проблем фахівці 
називають падіння інтересу до традиційних занять фізичним вихованням. 
Зокрема, вони наголошують, що причиною низької мотивації студентів до 
занять фізичними вправами є відсутність можливості вибору форм занять, 
незадоволеність традиційним змістом програмного матеріалу фізичного 
виховання. Тому починають впроваджуватися нові напрями фізичного 
виховання, які заохочують молодь до активних занять фізичними вправами.  

Одним з таких напрямів є пілатес, який можна віднести до ментального 
фітнесу («розумне тіло» або «свідомість і тіло»). Заняття пілатесом 
спрямовані на підтримку оптимального рівня розвитку фізичних якостей, 
досягнення внутрішнього балансу, поліпшення самопочуття та 
психоемоційного стану тих, що займаються [1]. 

Пілатес – комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість і 
рухливість, а також  є одним з найбезпечніших видів тренування. У наш час 
пілатес -  дуже поширена в усьому світі система вправ. Ця система дозволяє 
розтягнути і зміцнити м‘язи тіла без ударного навантаження, так як 
виконується в повільному темпі [3]. 

До занять пілатесом можуть бути залучена не тільки молодь, а і усі 
бажаючі. Такі тренування рекомендують чоловікам, жінкам, спортсменам, 
танцюристам, пенсіонерам, а також людям, що знаходяться на різних стадіях 
реабілітаційного періоду після травм і хвороб. Також пілатес рекомендують 
вагітним при підготовці до пологів і жінкам в післяпологовий період. 
Головною відмінністю цієї системи вправ від інших є те, що при її виконанні 
зведено практично до нуля можливість отримання травм чи негативних 
реакцій. 

Пілатес включає вправи для всіх частин тіла. Система вправ покращує 
гнучкість, вчить рухатися красиво й граційно. Несхожі один на одного 
вправи вимагають надзвичайно точного плавного без пауз виконання, а 
значить, високої концентрації на тому, що ви робите. Вправи з пілатесу дуже 
багатопланові, і включають в роботу велику кількість м‘язів одночасно, 
вимагаючи правильної техніки виконання, а кількість повторень при цьому 
може бути мінімальним. Все це сприяє ефективному відновленню фізичних 
сил організму, швидкому зняттю втоми, підвищенню працездатності, 
поліпшенню настрою, викликає енергійний підйом творчості й емоційного 
стану організму [2].  
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Пілатес базується на кількох основних принципах: 

- Релаксація – це принцип пілатеса, з якого починається кожне заняття, 

дозволяє зняти навантаження; 

- Концентрація – зосередження уявної концентрації саме на ті м‘язи, які 

в даний момент тренеруються; 

- Вирівнювання – це принцип, спрямований на вироблення правильної 

постави; 

- Дихання – це принцип контролювання дихання. При заняттях 

пілатесом дихання має бути глибоким з концентрацією на заповнену 

повітрям нижньої частини легенів. При такому способі дихання при 

виконанні вправ не з‘являється задишка; 

- Центрування – фундаментальний принцип пілатеса, заснований на 

стабілізуючих властивостях поперечних м‘язів живота. Саме цим 

м‘язам приділяється найбільша кількість уваги у тренуваннях, оскільки 

прес підтримує хребет та життєво важливі органи черевної порожнини 

у правильному положенні; 

- Координація – вимагає точності виконання кожного руху при заняттях 

і постійного контролю над своїм тілом; 

- Плавність рухів – рухи виконуються повільно, даючи можливість 

подумки сконцентруватися на необхідних м‘язах; 

- Витривалість – цей принцип дозволяє збільшити витривалість всього 

організму за рахунок поступового збільшення інтенсивності тренувань. 

Підвищується ефективність роботи дихальної та серцево-судинної 

систем організму; 

- Регулярність – без цього принципу всі зусилля практично непомітні. 

Рекомендована регулярність занять пілатесом – не менше трьох разів 

на тиждень [4]. 

Отже, Пілатес є ефективним та актуальним засобом оздоровлення, який 

покращує  показники стану здоров‘я та розвиток фізичних можливостей 

організму, підтримує достатню рухову активність та несе позитивний вплив 

на психофізіологічний стан людини. 
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СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ 
 

Питання сучасної геополітичної картини світу передбачає існування  

багатополярності, що сприяє появі нових світових лідерів. За рахунок цього 

сучасна геополітична система зазнає подальшого ускладнення. Тому 

важливою проблемою є визначення напрямків зовнішньої політики країн 

лідерів та їх вплив на зміну геополітичної картини світу в цілому.  

Робота проводилася на основі аналізу наукових досліджень  

А. Киридона, А. Гольцова, З. Бжезінського, А. Кудряченко, Ю. Кандиби та  

Р. Рукомеда. Геополітика розглядає державу не в статиці, як постійне, 

незмінне освіту, а в динаміці - як жива істота. Як стверджує А.Г. Гольцов, 

Геополітика вивчає політичні явища в їх просторовому взаємовідношенні, в 

їх впливі на Землю, на культурні фактори. Більше тяжіючи до політики, вона 

концентрує увагу на політичних явищах і прагне дати географічну 

інтерпретацію та аналіз географічних аспектів цих явищ. [2, c. 35]. 

На сьогоднішній день фундаментальна зміна політичної карти світу, 

стрімке наростання територіальних, соціальних, екологічних протиріч 

обумовлюють підвищений інтерес до геополітики. До кінця ХХ ст. світ був 

біполярним: у ньому домінували США та СРСР. На рубежі ХХ та ХХІ ст. у 

зв‘язку із розпадом соціалістичної системи світ став багатополярним, на 

світовій арені з‘являються нові лідери: зростає роль Китаю, Росії, країн 

Європейського Союзу. Безумовно, ключову позицію займають Сполучені 

Штати Америки як лідер Західного світу. Ця країна має найбільший 

сукупний економічний, технологічний, інноваційний та військовий 

потенціал. [1, c. 24]. 

У Європі окрім Берліну, гравці наразі не виявляють бажання 

демонструвати власну геополітичну гру й надають перевагу або рухові в 

орбітах провідних держав (Великобританія, яка зорієнтована на особливі 

стосунки із США), або дедалі глибше занурюються у внутрішні проблеми 

(наприклад, Франція, що стрімко поринає в іслам). Більшість країн ЄС наразі 

намагаються орієнтуватися на німецько-французький тандем. Виняток 

становлять вже відзначені держави, що зберігають загальну орієнтацію на 

Вашингтон, а також умовно проросійські країни (Угорщина, Чехія, 

Словаччина, Австрія).  
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Тим часом на геополітичне становище Росії вкрай несприятливо впливає 

обраний напрям економічного розвитку та зовнішньої політики. Цей шлях 

веде до поступової деградації країни, тим більше що можливості 

традиційного індустріального розвитку обмежені (невисока 

конкурентоспроможність основної частини робочої сили; несприятливі 

кліматичні та географічні умови, що підвищують вартість одиниці продукції 

на 10-15%). [3, c .67]. Одним із найдієвіших інструментів з реалізації своєї 

зовнішньої політики Росія надалі вважає енергетичний чинник як засіб тиску 

на інші (пострадянські) країни.  

На думку З.К. Бжезінського, до геополітичної орбіти Китайської 

Народної Республіки, що вирізняється жорсткою грою на захист своїх 

національних інтересів, можна умовно залічити більшу частину держав 

Південно-Східної Азії (китайський бізнес міцно тримає під контролем 

економіки цих країн), Пакистан, частково держави Центральної Азії 

(Киргизстан, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Іран тощо) [1, c. 159]. 

Початок китайської гри, спрямованої на доступ до ресурсів Африки й 

Латинської Америки, було жорстко придушено США та іншими країнами 

Заходу, зокрема за допомогою «арабської весни». У прогнозах глобального 

розвитку людства і геополітичних інтересів багатьох держав Китай може 

стати першорядною величиною. Це стосується не тільки КНР як держави, а 

всього «Китайського світу», що включає в себе і Тайвань, і Сінгапур, і 

китайські громади по всій планеті. «Китайський світ» вже в найближчій 

перспективі претендує не просто на те, щоб стати «другою наддержавою 

світу», він стверджує свою модель розвитку людства «китайського» 

світоустрою, відмінну від західних моделей демократії і звичного нам 

«європоцентризму». За минулий тисячоліття не змінилося світобачення і 

світоустрій прийняте в самому Китаї, в якому Китай - центр, «серединна 

держава», весь інший світу - окраїна. Тобто картина світу взагалі не 

передбачає двополюсного або багатополюсного світу, Китай в цій картині – 

центр..  

Геополітична картина сучасного світу, таким чином, багатошарова і 

поліцентрична. Хоча всередині більшості полюсів чітко виділяються «центри 

тяжіння» (Росія, США, Китай, Німеччина), між самими полюсами їх немає 

[4]. Ієрархічна система світовлаштування, що прийшла на зміну біполярній, 

здавалося б, найбільшою мірою може забезпечити стабільність міжнародного 

життя. Справді, припинилися периферійні конфлікти між двома світовими 

системами. Замість чітко означених супротивників за біполярної системи світ 

отримав небезпеку екологічної катастрофи, міжнародні терористичні та 

мафіозні угруповання тощо.  
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СТРЕТЧИНГ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТА 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
 

Стретчинг  це вид аеробіки, який представляє собою комплекс вправ 

на розтягування. Для отримання оптимального результату необхідно 

виконувати щодня вправи на гнучкість. Вправи можна виконувати всі підряд 

або ж частково на вибір.  

Є декілька методик стретчингу:  

1. Статичний стретчинг передбачає утримання пози на розтяжку 

певних м‘язів протягом 10-30 секунд. Це класична методика і вона є 

найбільш ефективною для покращення контурів тіла.  

2. Повільний стретчинг чудово підходить для розминки, він 

виконується у повільному темпі і забезпечує розтягування м‘язів на 

максимальну довжину.  

3. Динамічний стретчинг – це повільні пружинні рухи, що закінчуються 

утриманням статичних положень в кінцевій точці амплітуди рухів.  

4. Балістичний стретчинг передбачає махи руками і ногами, а також 

згинання і розгинання тулуба з великою швидкістю та амплітудою.  

5. Парний (пасивний) стретчинг виконується за рахунок зовнішнього 

тиску на м‘язи, який здійснює ваш інструктор або партнер [1]. 

Можна використовувати легку ритмічну розтяжку як розминку перед 

будь-якими фізичними навантаженнями або практикувати стретчинг 

протягом 20-30 хвилин як заключний етап силового або аеробного 

тренування. Перевагою даного виду занять спортом є те, що розтягуватися 

можливо вдома, скориставшись телевізором або ноутбуком, керуючись 

спеціальними відеокурсами. Виконувати вправи на гнучкість за текстовими 

матеріалами не рекомендується - це може виявитися дуже травматичним [2]. 

Особливості занять стретчингом: 
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- Розтягуватися потрібно до певної межі. Тобто розтяжка не повинна 
викликати больових відчуттів. 

- Роблячи розтяжку не потрібно пружинити, але при цьому потрібно 
робити утримання. 

- Краще робити тренування на розтягування після фізичного 
навантаження. 

- Роблячи вправи на розтягування необхідно правильно дихати: дихання 
не потрібно затримувати і не потрібно форсувати видих. Дихання 
повинно бути звичайним і спокійним. У перерві між вправами можна 
буде зробити глибокий вдих і видих [3]. 

Необхідно запам‘ятати декілька важливих вимог, які потрібно 
враховувати при заняттях стретчингом: 

- не намагайтесь тягнути м‘язи занадто сильно. 
- кожну позу потрібно утримувати приблизно 10-30 секунд. 
- дихання повинне бути глибоким і рівним. 
- виконуючи вправу, зберігайте стійке положення. 
- увага має бути зосереджена на тій частині тіла, яку ви розтягує [2]. 

Даний вид аеробних занять відрізняється від інших тим, що він широко 
застосовується в лікувальній фізкультурі. Завдяки популярним вправам 
можна досягти релаксації. Перед заняттями аеробікою необхідно 
проконсультуватися з фахівцем. Тренування стретчингом підходять усім, 
кому дозволені заняття загально-фізичною підготовкою. 

Основна задача стретчингу – розвинути гнучкість тіла. При цьому вираз 
«без болю немає перемог» в жодному разі не можна застосувати до розтяжки. 
З точки зору фізіології це виглядає так: у стані стресу м‘язи постійно 
перебувавють у стані напруги (гіпертонусі), не дозволяючи крові та лімфі 
нормально циркулювати. М‘язи під час стретчингу не лише розслабляються, 
а і приходять у тонус – до них приливає більше крові, в результаті чого 
покращується їх живлення (трофіка). Зрештою, покращується 
кровопостачання і серцевого м‘яза, і інших внутрішніх органів, у тому числі 
головного мозку. Тому можна сміливо сказати, що стретчинг напружує 
м‘язи, але розслабляє мозок. Перевагу слід надавати активному стретчингу, 
коли людина розтягує себе сама, без сторонньої допомоги [4]. 

Правила стретчингу:  
1. Починати заняття потрібно з крупних м‘язових груп і поступово 

переходити на більш дрібні, вправи слід виконувати на вдихові і обов‘язково 
зберігати стійке положення тіла. 

2. Займайтесь регулярно і переконаєтеся, що стретчинг – це 
ефективний засіб вдосконалення свого тіла. 

Статичне розтягування гармонійно і природно розвиває і зміцнює 
системи і функції організму. Такі вправи активізують м‘язові волокна 
завдяки їх скорочення у відповідь на розтяг. 

Гнучкість нашого тіла – це свобода рухів і дій. Якщо правильно 
підібрати статичне навантаження для окремих його частин, то вона 
покращиться в багато разів. Додаткова рухливість дуже важлива, так як в 
нашому житті все пов‘язане з рухом [1].  
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Якщо ж поєднувати фітнес, стретчинг та інші фізичні навантаження, то 
ви надовго збережете прекрасне здоров‘я і відмінне самопочуття. Статичні 
вправи підходять практично всім, незалежно від віку та стану здоров‘я. Крім 
того, ви можете займатися за методикою «Стретчинг вдома», так як вона не 
вимагає жодних витрат на спеціальне обладнання або ж екіпіровку. 

Заняття стретчингом можуть бути дуже захоплюючими й корисними. 
Вони підходять для будь-якого віку й незалежно від стану здоров‘я, корисні 
для підтримки гнучкості, рухливості й гарної фізичної форми, допоможуть 
схуднути й зберегти молодість тіла. Що особливо приємно, вам не 
знадобиться ніяке спеціальне екіпірування, і ви навіть зможете займатися 
самі після декількох занять із професійним інструктором [30. 

У результаті систематичних занять відбуваються певні зміни в системі 
дихання, що забезпечують збільшення споживання організмом кисню. 
Підвищується сила дихальних м‘язів й обсяг максимального вдиху й видиху. 
У результаті за один дихальний рух у легені може надходити більша 
кількість повітря. Легені тренованого організму більші за обсягом, у них 
збільшена кількість кровоносних судин і поверхня легенів, що бере участь у 
газообміні. У процесі тренування підсилюється робота гладкої мускулатури 
дихальних шляхів (трахеї, бронхів) [4]. 
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CОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ 

 
Сучасний соціально-економічний стан нашої держави характеризується 

нестабільністю та інтенсивними змінами, що обумовлює необхідність 
розробки способів стабілізації соціальних процесів, забезпечення якісної 
підготовки управлінських рішень, спрямованих на відтворення 
інтелектуального й трудового потенціалу суспільства. Перспективи 
збереження та нагромадження такого потенціалу тісно пов‘язані з процесами 
соціалізації і соціально-економічної інтеграції української молоді. 
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Дослідженням проблеми соціально-економічного стану української 

молоді займалися такі науковці, як  Каретна О., Никифоров Б., Плоский К. 

Проте дане питання на сьогодні є актуальним, зважаючи на інтенсивні зміни 

економічного середовища в Україні. 

Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає 

особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє значну роль у 

громадсько-політичному житті держави [1, c. 107].  

В сучасних умовах все наполегливіше висувається завдання більш 

ранньої соціалізації молоді, залучення до пізнавальної та трудової діяльності 

на ранніх етапах життя, продовжується термін її навчання, соціально-

політичної адаптації, стабілізації сімейно-побутового статусу тощо. Разом з 

тим, незважаючи на невизначеність вікових меж молоді, саме в сучасному 

суспільстві вона виокремлюється у відносно самостійну соціально-

демографічну групу.  

Протягом довгого часу молоді відводилось другорядне місце у сфері 

праці, що, як наслідок, посилювало її матеріальну та психологічну залежність 

від старших поколінь. Сьогодні близько 90% молодих людей живуть на 

частковому або повному утриманні батьків та рідних. Соціологічні 

дослідження свідчать, що нині існує відчутна нерівність серед молоді у 

можливостях набуття загальної освіти, духовного і культурного розвитку, 

професійної підготовки, виборі місця праці. Причин цих явищ є багато: це і 

соціальні наслідки демографічних, організаційних, структурних 

диспропорцій в межах цілої країни, які утворювались історично і 

поглиблювались в умовах економічної кризи, і зростання соціальної 

нерівності в усьому суспільстві, що особливо позначається на молоді, і 

відсутність сильної державної соціальної політики, тощо [4].  

Відносно новим явищем стає погіршення економічного стану молоді. Це 

стосується виконання нею фізично важких, шкідливих і непривабливих робіт, 

постійної загрози безробіття, одержання мінімальної заробітної платні. Так, 

наприклад, середня заробітна платня молодих робітників складає нині лише 

60% від середньо-українського рівня і є вдвічі нижчою від величини 

мінімального споживчого бюджету для юнаків і дівчат. 

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігається тенденція 

зростання працевлаштування молоді, що спонукається низьким рівнем життя 

великої кількості сімей, сьогодні соціально-економічний стан молоді 

знаходиться на низькому рівні розвитку та потребує вирішення існуючих 

проблем. Найважливішими проблемами є важкість у пошуку роботи для 

молодої людини без досвіду роботи, низький рівень оплати праці для молоді, 

що змушує молодих людей працювати не за фахом та неофіційно. Одним із 

способів підвищення ролі молоді в економічному та соціальному житті 

країни є державна політика. Виділимо основні напрямки державної політики, 

які необхідно реалізувати в сучасних умовах (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Напрями підвищення економічного та соціального  
становища молоді в Україні [3, c. 278] 

 

Необхідно розглядати молоде покоління як активну суспільну силу і 

стратегічний ресурс розвитку нашої країни. В сучасних умовах це вимагає 

виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціональних 

пріоритетів. Основні зусилля повинні зосередитись на пошуку нових 

технологій, проектів, комплексних рішень у сфері державної молодіжної 

політики, розподілі завдань і засобів, постановці і формуванні стратегій [3,            

c. 279]. 

Таким чином, становлення української молоді в суспільстві – одна з 

важливих соціально-економічних проблем, яка потребує вирішення в нашій 

країні. Молодіжна політика має бути спрямована на виховання нового 

осередку суспільства, який буде незалежним від старших поколінь, матиме 

мету та спрямовуватиме свою діяльність на розвиток економіки нашої 

держави. Саме могутня енергія, творча уява, патріотичні та громадянські 

ідеали визначають цільовий і функціональний характер місії сучасної молоді 

як провідника соціальних змін, економічного розвитку й технічного прогресу 

України. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У 

КОНТЕКСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ  
 
У сучасну монетарну епоху роль грошей не обмежена значенням бути 

лише у якості засобу обміну, а втілює у собі ціль і засоби для людського 
благополуччя. Визнаючи таку здатність за грошима, цілком зрозуміло, чому 
інтерес учених усе більше привертається до проблеми ставлення особистості 
до грошей, яка, на жаль, ще не є ґрунтовно розробленою ані у 
західноєвропейській психологічній науці, ані у вітчизняній. Водночас для 
формування міжкультурної компетентності у взаємодії та співпраці у сфері 
освіти мають ураховуватися особливості системи відношень сучасних 
студентів й особливості ставлення до грошей. Цими аспектами і зумовлена 
актуальність дослідження проблеми психологічних особливостей простору 
значень грошей у свідомості студентів.  

Гроші – універсальні, проте ставлення людини до них неповторне. 
Ставлення до грошей формується не стільки на їхній універсальності, скільки 
на основі особливостей сімейного виховання, досвіду, ситуацій, у які 
потрапляє людина впродовж життя тощо. Як наголошує T.L.P.Tang, видатний 
дослідник у галузі психології грошей, і значення грошей залежить від самої 
людини і, водночас, ставлення до грошей може сприйматися як «структура 
вказівок», у межах якої вона досліджує своє повсякденне життя [4]. 

На думку багатьох авторів, ( М. Аргайла, О. Горбачової, О. Дейнеки,  
А. Журавльова, А. Купрейченко, Т. Танга, А. Фенько, А. Фернама та ін.) 
економічний зміст і значення поняття «гроші» тісно переплітаються з 
психологічним. Крім економічної доцільності, ставлення особистості до 
грошей регулюється пов’язаними з ними системами цінностей і норм 
поведінки, соціальними установками, стереотипами і забобонами, міфами 
тощо [2, с. 26]. 
Свідомість людей наділяє гроші різним символічним змістом і силою. Вони 
асоціюються з вищими цінностями, в тому числі моральними, а ставлення 
людей до них нерідко є суперечливим. Гроші – одночасно добро і зло, сила і 
безпомічність, вони символізують безпеку і волю, любов і владу та ін.  
[3, с 362].  

Спроби описати типи особистості й характерні ознаки поводження 
залежно від того, як люди ставляться до грошей, були у клінічних 
дослідженнях . 
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Дослідники визначили такі п‘ять «грошових» типів особистості. 

1. «Скнара» збирає гроші, що саме по собі є захоплюючим для нього. 

Він часто відчуває страх втрати (грошей, речей, запасів, ресурсів, фондів) і 

страх недовіри до нього з боку навколишніх. Скнара зазнає насолоди не від 

грошей як блага, а від захищеності за допомогою грошей. 

2. «Розтринькувач» демонструє компульсивну (нав‘язливу) і 

безконтрольну поведінку відносно своїх витрат, особливо в моменти 

депресії, відчуття своєї незначущості й почуття відкинутості. Тратоголізм – 

це короткочасна віддушина, що у підсумку призводить до почуття провини. 

3. «Грошовий мішок» повністю захоплений зароблянням грошей, які 

розглядаються як кращий спосіб домогтися могутнього статусу й схвалення 

навколишніх. Він упевнений, що чим більше грошей він має, тим більшою є 

можливість управляти навколишнім світом, і тим щасливішим він буде. 

4. «Торгаш» нав‘язливо полює за дешевими товарами, навіть якщо вони 

йому не потрібна, тому що одержання речей за менші гроші забезпечує йому 

почуття переваги. Він почуває себе роздратованим і подавленим, якщо йому 

доводиться платити ту ціну, яку запитують. 

5. «Гравець» почувається бадьоро й оптимістично, приймаючи виклик. 

Відчуття влади, що приносить виграш, і його очікування компенсує ризики 

програшу, а зупинка в ланцюзі поразок і перемог сприймається як життєве 

утруднення [ 1, с. 50 ].  

Поняття «ставлення до грошей» – багатовимірне. Ставлення до грошей, 

матеріальних цінностей охоплює когнітивні, мотиваційні і поведінкові 

аспекти функцій у досвіді споживання. Разом вони складають конструкт 

«світу грошей» особистості. Дехто насичує його достатком, гармонією, 

іншими потребами. У окремих людей гроші протікають вільно, в інших – 

щільно тримаються; в одних – є центральним конструктом, в інших – 

переферією. Ми можемо оцінювати «світ грошей» інших людей по різному: 

висміюючи скнар чи схвалюючи їх як людей, які мудро та розсудливо 

ставляться до грошей; висміювати марнотратців, схильних до шалених 

витрат, за їх нерозсудливу поведінку або ж захоплюватись ними, оскільки 

вони знають, що таке жити «гарним і вільним від обмежень» життям [4]. 

Досліджуючи дане питання, було проведено анкетування серед 

студентів, щоб виявити саме ставлення сучасних студентів до грошей.  

В опитуванні брали участь студенти ГРС-12, ОБО-21, ФК-21 груп ВТЕІ 

КНТЕУ впродовж 2017-2018рр. Респондентам було рекомендовано 

відповісти на такі запитання:  

1. Яка сума грошей необхідна вам для щоденного використання? 

2. Гроші у житті – це  

3. Гроші дають можливість …. 

4. Люди, які володіють великими статками, це….  

Відповідь на перше запитання проілюструвала неоднорідне визначення 

суми грошей для щоденного використання. Перша група опитаних це, ті, хто 

використовує від 20 до 100 грн. на день. Таких виявлено 89%. Серед них: 

- 52,1% тих, хто бажав би витрачати щоденно від 250 до 500грн;  
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- 47,8% - збільшили б свої щоденні витрати на 30-70 грн.; 

- 0,1% бажали б витрачати 1000 і 5000грн.  

Аналіз відповіді на друге запитання вказує на те, що гроші у житті 

необхідні для задоволення власних потреб 54,8%, для решти – 45,2% це :  

«білет до щастя», «матеріальне благо», «не саме головне, але дають багато 

можливостей», «засіб для існування», « необхідна для сучасного існування 

річ», «багаж», «те, за допомогою чого ми виживаємо», «одиниця виміру 

товарів і послуг», « необхідність життя, адже без грошей не проживеш», 

«найголовніше». 

Третє питання анкети стосувалось з‘ясування того, які можливості в житті 

дають гроші. Узагальнення результатів дає підстави стверджувати, що 

74,19% опитаних використовують гроші для матеріального забезпечення і 

лише для 25, 81% - це спосіб духовно вдосконалюватись. 

Аналізуючи відповіді на останнє питання анкети, яке стосувалось 

ставлення сучасних студентів до людей, які володіють великими статками, 

можна стверджувати, що лише 38,7% мають позитивне ставлення, а 61,3% 

мають негативне відношення до таких людей і вважають, що це: «бізнесмени, 

олігархи, мажори, люди які володіють великими фірмами, заводами», 

«злодії», «багаті і злі люди», «депутати», «альфонси».  

На підставі одержаних даних можна констатувати, що переважна 

більшість опитаних (89%) досить раціонально витрачають гроші (від 20 до 

100 грн. на день). Саме вони бажали б збільшити витрати, але не на значну 

суму, а приблизно на 30-70 грн. З-поміж них 20,8% вважають, що гроші 

дають можливість самовдосконалюватись. 

Водночас, варто зазначити, що майже 80% опитаних наявність грошей 

вважають необхідністю для матеріального забезпечення.  

Чимало питань виникає з приводу того, що 61,3% опитаних мають 

сформоване негативне ставлення до людей, які володіють великими 

статками. Дана проблема потребує подальшого дослідження.    
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THE NECCESSITY OF STUDYING BUSINESS ENGLISH BY FUTURE 
EXPERTS OF MANAGEMENT 

 

Nowadays it‘s difficult to imagine a professional manager, who doesn‘t know 

foreign language. But, unfortunately, in our country they don‘t pay much attention 

to it. What place should take a foreign language in education of managers? It‘s 

supposed, that the more languages a person knows, the more mental abilities he 

has. At the universities studying of foreign language is essential for all specialties. 

But is it enough? After getting the higher education the person, who knows foreign 

language, can have wide range of well-paid jobs. In Ukraine there are a lot of 

companies coming into world market of goods and services, that‘s why the 

communication in foreign language is necessary.  

For persuasiveness, I want to give you an example of my friend‘s life 

experience.  

Several years ago, he was in Paris on a business trip. He was staying at a hotel 

frequented by business travelers and a businessman, English-speaking, approached 

the reception counter. He wrapped on it impatiently and insisted on doing business 

only with someone who knew English. 

He understood the difficulty of having to struggle with a language that he did 

not know, but they were in Paris. The staff did not respond favorably to him and 

observing the situation, he made a mental note at the time that if you're going to 

manage in an international arena, you should take the time to at least learn some of 

the local language. He was soon to find out that even if you don't speak the local 

language fluently, it can make all the difference if you make the effort. 

He was spending three weeks working in a French office he had management 

responsibility for—and only the general manager spoke English. Fortunately, he 

had minored in French in college. During the three weeks, nothing but French was 

spoken—but he spoke it well enough to achieve a good working relationship with 

the staff, when there had been a difficult working relationship in the past. Making 

the effort to speak the native language was the difference maker [1, p.454]. 

If you work for a company that sponsors language education, take advantage 

of it, especially if your goal is an international management. But if your company 

doesn't offer this benefit, here are some online options for language learning: 

1) Rosetta Stone has an option available on desktop and mobile that's geared 

toward business users that offers online lessons and live chat. There's also a 

reporting feature so managers can track of employees' progress. Users can choose 

from 25 languages, including Arabic, Spanish, Swahili, and Mandarin. 

2) Duolingo is a free mobile app that offers lessons in many European 

languages. It lets users set goals for how much time they want to practice daily, 

and awards skill points for lessons completed. The app also appeals to users' 

http://www.rosettastone.com/business/home/
https://www.duolingo.com/
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competitive sides, challenging them to start a streak of consecutive days of practice 

and charging a fee if they want to take a day off while still maintaining the streak. 

3) Babbel is a subscription-based app that's been around for almost a decade, 

offering 14, mostly European, languages. Users can practice at their own pace with 

short lessons, and choose areas of the language that interests them. There's also a 

special set of lessons for users who want to learn the language for business 

purposes. 

4) edX offers courses in languages like Japanese, Mandarin, Italian and 

Spanish through various universities and institutions. The classes are taught by 

actual professors and offer lessons in conversational skills, pronunciation, and 

writing. Classes are free, but for an additional fee, learners can purchase 

certificates of completion after they finish courses, which take about two to four 

months. 

5) Busuu offers the ability to connect with fellow language learners around 

the world to get feedback and practices skills. Language courses include major 

European tongues, plus Arabic, Japanese, and Chinese. There's a free version of 

the app, and premium subscriptions run about $5-10 a month [2]. 

Managers shouldn‘t forget that there are different types of English language 

courses that you can take in order to enhance your English skills. Business English 

is a specialized part of English that targets the language that is most commonly 

used in the world of business. Business English differs from General English in 

that it is specifically targets corporate language rather than everyday, 

conversational English [3, p.13]. 

Studying Business teaches you the vocabulary that you would use in business 

and the working world. As well as learning corporate speech, you also learn how to 

do business related tasks that would be the norm in general working settings. These 

include things like business writing and reports, how to deliver presentations, put 

forth opinions and conduct meetings. 

Other aspects of learning Business English can include writing letters and 

emails, applying for roles and understanding job profiles. Some Business English 

courses can also prepare you for life in a corporate, office environment. 

Students who are looking to study, and eventually work in, subjects such as 

finance, law, politics, marketing and trade, can find Business English useful to 

learn. You can usually find specialized Business English courses for your specific 

subject too if you want to study further once you have completed your Business 

English course [4, p.10]. 

So, we can say for sure English has developed to become the universal 

language for business around the world. English unites people and companies from 

different backgrounds, countries and languages and allows them to communicate in 

a clear and effective way. That‘s why Business English is so important to study if 

you want to work in this sector. Having a good grasp of English that you can apply 

to business will be an attractive asset to employers. If you want to live and work 

abroad in the future, in an English speaking country such as the UK or the USA, 

you‘ll need to be able to understand English business terms. Especially if you look 

forward to finding work in your chosen field. 

https://www.babbel.com/
https://www.edx.org/course/subject/language
https://www.busuu.com/en/
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ НАВИЧОК МАЙБУТНЬОГО 

ПЕРЕКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

 Реформування соціально-економічної сфери нашої держави вимагає 

суттєвих економічно-технологічних змін, спрямованих на розбудову та 

розвиток сфери виробництва, його модернізацію,  використання високих 

нанотехнологій, інформаційно-комунікаційних технологій у виробничому 

процесі. Виникає потреба розширення зовнішніх ринків міжнародного 

співробітництва, співпраці з іноземними партнерами. Такі перетворення 

вимагають якісно нової підготовки фахівця, здатного швидко орієнтуватися в 

інформаційному просторі, знаходити нові шляхи вирішення виробничих 

проблем, спроможного систематично використовувати джерела інформації 

іноземною мовою. 

 Метою даної наукової роботи є аналіз формування перекладацьких 

умінь і навичок у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів в 

умовах Євроінтеграції України. 

 Аналіз наукової літератури дав нам можливість систематизувати 

досвід вітчизняних та зарубіжних науковців за такими напрямками: 

кваліфікаційні напрями підготовки перекладачів (Н. Гавриленко, В. Карабан, 

А. Козак, С. Коломієць, Р. Крісс, Е. Пім, Л. Черноватий); організація 

професійної підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах України 

та за кордоном (Є. Бесєдіна, К. Клауді, О. Ковязіна, А. Козак, В. Радчук, 

Б. Рубрехт, Р. Тінслей); педагогічні умови формування професійної 

компетенції перекладача (Л. Бархударов, В. Ільїн, А. Козак, В. Коміссаров, 

Л. Латишев. 

 Роль перекладача в сучасному інформатизованому, глобалізованому й 

полікультурному світі надзвичайно важлива.Успішна реалізація майбутніх 

https://www.techrepublic.com/article/why-foreign-language-skills-be-in-your-management-toolkit/
https://www.techrepublic.com/article/why-foreign-language-skills-be-in-your-management-toolkit/
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перекладачів повною мірою залежить від їхньої професійної підготовки, 

якостей і вмінь. Професія перекладача вимагає широких знань 

(лінгвістичних, екстралінгвістичних, загальнокультурних з галузі 

країнознавства, історії і літератури, а також знань, необхідних для перекладу 

в спеціальних галузях − економіці, техніці, юриспруденції, політиці, освіті, 

медицині та ін.). Крім того, професійна підготовка майбутніх перекладачів є 

процесом формування їхньої комунікативної компетентності, що передбачає 

нормативно-правильне й функціонально-адекватне володіння всіма видами 

мовленнєвої діяльності іноземної мови на рівні, близькому до рівня носія 

мови.  

 Успішна професійна реалізація майбутніх перекладачів  залежить від 

їхньої професійної підготовки, яка спрямована на формування 

комунікативної компетентності та передбачає не тільки оволодіння мовою як 

засобом спілкування, навчання, самоосвіти та забезпечує вільне, нормативно-

правильне й функціонально-адекватне володіння всіма видами мовленнєвої 

діяльності іноземною мовою на рівні, близькому рівню носія мови, а й 

дозволяє їм після закінчення вищого навчального закладу здійснювати всі 

передбачені для перекладача функціональні обов‘язки. 

        Базова складова частина перекладацької компетенції включає знання, 

вміння та навички, які потрібні перекладачу в усіх типах перекладу – 

письмовому або усному незалежно від жанру перекладацького вхідного 

тексту ( науково-технічний, діловий, газетний або публіцистичний ). 

  У процесі вивчення іноземної мови проблема формування мовних 

навичок і умінь на різних етапах займає центральне місце. Під час навчання 

слід приділити особливу увагу всім видам мовленнєвої діяльності [5]. Для 

того, щоб навчити майбутніх перекладачів працювати з фаховими текстами, 

спершу необхідно навчити їх користуватися традиційними й інноваційними 

методами.  Для перекладу таких текстів необхідно використовувати 

спеціальні перекладацькі вузькотермінологічні словники залежно від галузі 

текстів, з якою вони працюють. Студенти-майбутні перекладачі повинні 

добре знати особливості текстів за фахом. У першу чергу це термінологія за 

фахом, загальнонаукова лексика, складні граматичні конструкції. У процесі 

опанування перекладу фахових текстів читання може виступити як засіб і як 

мета навчання. Читання тісно пов‘язане з розумінням тексту і є складним 

розумовим процесом [2]. 

 Особливу увагу важливо приділити прийомам роботи з автентичними 

і оригінальними фаховими текстами. Велике значення при читанні фахової 

літератури має робота з лексикою. У якості прийомів роботи можуть 

виступати підстановка, комбінування, підкреслення потрібної інформації 

тощо [9].  

  Основними видами вправ, що формують перекладацькі навички та 

вміння студентів-майбутніх перекладачів під час роботи з фаховими 

текстами є такі:  
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- вправи на визначення найважливіших елементів (знаходження головної, 

другорядної інформації, складання переліку основних понять, ключових слів 

тощо); 

- вправи на вміння мобілізувати наявні предметні знання (складання схем 

головних понять, знаходження взаємозв‘язку між ними, складання схем 

головних термінологічних понять); 

- вправи на розвиток умінь пошуку й ідентифікацій (добір дериватів, 

синонімів, антонімів);  

- вправи на встановлення значень невідомих лексичних одиниць;  

- вправи на формування навичок переносу значень лексичних одиниць мови 

оригіналу у мову перекладу;  

- вправи на розвиток контекстуальної здогадки, прогнозування;  

- вправи на розпізнавання логіко-семантичних зв‘язків;  

- вправи на формування навичок та вмінь перекладу граматичних явищ та 

конструкцій. 

 Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що підготовка перекладача 

має бути комплексною, тобто включати не тільки навчання професійно 

спрямованих курсів, а й психологічну підготовку, аутотренінг та формування 

особистості перекладача на різних етапах її розвитку. 

 Отже, для належної підготовки майбутніх перекладачів необхідно 

розробити комплекс вправ на основі фахових текстів. Ці вправи повинні 

різнобічно розвивати вміння студентів, охоплюючи різні аспекти 

мовленнєвої діяльності. Під час виконання таких вправ студенти 

розширюють свій словниковий запас за рахунок термінів, які є важливою 

частиною фахових текстів. Тому, перш ніж приступити до перекладу текстів 

за фахом, необхідно ознайомитися зі всіма тонкощами текстів такого виду, 

оскільки вони містять безліч складних конструкцій, вузькоспеціалізованих 

термінів, скорочень та абревіатур, які створюють неабиякі труднощі не 

тільки для перекладачів-початківців, але й для досвідчених фахівців у галузі 

перекладу.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ У ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

В зв‘язку з швидкою інтеграцією України до європейського простору 

виникає потреби у підготовці конкурентоздатних фахівців зі знанням 

іноземної мови. Фахівець в своїй сфері повинен бути готовий не тільки 

поспілкуватися на побутовому рівні зі своїми іноземними колегами, але й 

бути здатним читати професійну літературу та розумітися у термінах. Саме 

тому вивчення мови та професійної лексики  в процесі економічної освіти 

виходить на перший план. Метод кейсів є дієвим методом навчання, зокрема 

лексичної компетентності оскільки в процесі навчання поєднується іноземна 

мова й майбутній фах 

Нині ведеться активний пошук, розробка і впровадження інноваційних 

технологій навчання, про що свідчать численні міжнародні та регіональні 

науково-методичні конференції, праці вчених: Р.Абта, С.Біра, М.Бiрштейн, 

В.Буркова, А.Вербицького, С.Гідровича, Л.Дудко, А.Дьоміна, Д.Д`юі В.Х. 

Кілпатрика, М.Кларина, І.Носаченко, Д.Панькова, В.Петрук, Л.Романишиної, 

І.Сироєжина, Д.Форрестера, К.Хайнце, Н.Шапілової та ін. 

Метою даного дослiдження є обґрунтування особливостей використання 

методу Кейсів по викладанню іноземних мов в процесі економічної освіти. 

Методика викладання іноземних мов – це гнучке інформаційно-освітнє 

середовище, в якому поряд з традиційним підходом до викладання 

спостерігається підвищення інтересу до нових освітніх моделей, 

педагогічних інновацій, технологій і методів. Одним з інноваційних способів 

організації навчання є кейс-метод (Case Study). Суть даного методу полягає в 

осмисленні, критичному аналізі та вирішенні конкретних проблем або 

випадків (cases). Кейс – це опис ситуації, яка мала місце в тій чи іншій 

практиці і містить певну проблему, що вимагає вирішення. Це свого роду 

інструмент, за допомогою якого в навчальну аудиторію привноситься 

частина реального життя, практична ситуація, яку належить обговорити і 

представити обгунтоване рішення [3]. 

Використання кейс-методу (case-study) у системі навчання майбутніх 

економістів було запроваджено ще сто років тому в Гарвардському 

університеті. В нашій країні практичного значення цей метод набуває лише в 

останні два десятиріччя. Все більше і більше викладачів переконуються у 

дієвості цього методу. Вони не тільки використовують запозичений досвід 

закордонних фахівців, а й адаптують нові методи до особливостей 

національного характеру.  

Кейс-метод відповідає сучасним критеріям навчання іноземних мов в 

процесі економічної освіти. Він дає змогу:  
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- створювати атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, 
стимулювати його інтереси, розвивати бажання практичного вживання 
іноземної мови;  

- заохочувати студента в цілому, зачіпаючи його емоції, почуття, тощо;  
- стимулювати його мовні, когнітивні й творчі здібності;  
- активізувати студента, роблячи його головною діючою персоною в 

навчальному процесі, активно взаємодіючою з іншими учасниками 
цього процесу;  

- створювати ситуації, в яких викладач не є центральною фігурою, тобто, 
студент повинен усвідомити, що вивчення іноземної мови пов‘язано з 
його особистістю та інтересами, а не з прийомами і засобами навчання, 
які використовуються викладачем;  

- навчити студента працювати над мовою самостійно на рівні його 
фізичних, інтелектуальних та емоційних можливостей, а також 
одночасно забезпечити диференціацію та індивідуалізацію навчального 
процесу; 

-  передбачити різні роботи в аудиторії: індивідуальну, групову, 
колективну, стимулюючи активність студентів, їх самостійність, 
творчість [2]. 

Готуючи студентів до прийняття участі у «кейсах», бажано скласти 
комплекс ситуаційних вправ, що допоможуть підготуватися до цього виду 
діяльності. А вже потім треба запропонувати теми для обговорення, 
підібрати матеріал, обрати модель конкретної ситуації, допомогти розробити 
сценарій та варіанти рішень,  дати завдання підготувати питання, 
розподілити ролі, поділити на малі підгрупи, враховуючи особливості роботи 
в різних групах, обрати того, хто буде вести бесіду, запропонувати завдання 
для тих, хто вважається «пасивним студентом». Слід обов‘язково довести до 
свідомості учасників  обговорення, що навіть до простої бесіди треба 
ретельно підготуватися. Для студентів старших  курсів або тих, хто вільно 
володіє іноземною мовою, доцільно іноді пропонувати такий вид роботи, як 
непідготовлена бесіда з елементами «мозкового штурму» (brainstorm) та 
створення хоч і уявлених непередбачуваних ситуацій, але найбільш близьких 
до реального життя. Зрозуміло, що чим вищий рівень володіння мовою, тим 
цікавіша робота з «кейсами» [1]. 

Під час обговорення економічних тем роль викладача полягає в тому, що 
він тільки стежить за процесом, не втручається і не нав‘язує свою точку зору. 
Він може скерувати хід обговорення, іноді спровокувати та підтримати 
дискусію, або залагодити конфлікт у разі необхідності. 

Таким чином, під час розв‘язання кейса студент не тільки використовує 
отримані знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння 
працювати в групі, а також демонструє рівень бачення ситуації та рівень 
володіння іноземною мовою. При чому активність роботи кожного, хто 
навчається за цією методикою, залежить від багатьох факторів, основними з 
яких є кількісний і якісний склад учасників, організаційна структура 
підгрупи, її розміщення, загальна організація роботи з кейсом, організація 
обговорення результатів, підведення підсумків. 
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FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 

 

Foreign language is one of the essential elements for professional 

development in modern life. It is necessary for a specialist in any field. Some 

employers do not even write English in the candidate's skills, as it is considered 

appropriate. Unfortunately, the level of teaching English in some vocational 

schools and even in some universities is not very high. Another deficiency is that 

students of higher educational establishments don‘t have a possibility to 

communicate with native speakers directly [1]. 

   On becoming a specialist is influenced by his personality, through which he 

acquires professional education. The process of persons transformation into a 

professional has got the name of professionalization in domestic psychology. It 

represents a holistic process that starts since the time of choosing the profession 

and continues during a person‘s professional life. There are four main stages of 

professionalization: 

1. Search and choice of profession. 

2. Mastering the profession. 

3. Social and professional adaptation. 

4. Performance of professional activity. 

    Forming of motivation of professional activity. Traditionally in 

psychology, the motivation is meant the internal person‘s inspiration to work. The 

motives of the activity can be person‘s needs, wishes, installations, interests. 

    Professional motivation is a system of internal motivations that cause 

human labor activity, refers it to achieve professional goals and regulate the 

structure and function of activity. Professional activity is the focus of human life, 

where all the needs are satisfied, but the ways of their satisfaction can be different 

[2]. 

     On each of these stages, a change of the leading mechanisms of 

determining the activity take place, its goals change as well. If at the initial stages 

http://www.vshu.ru/
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the subject sets himself the goal of mastering the profession and adapting to its 

requirements after study, then on the following he may seek for changing its 

content and conditions [3]. 

     Professional development is a rather complex process that has a cyclical 

character. It means that a person not only improves his knowledge, skills and 

abilities, develops his professional abilities, but can also feel its negative influence, 

which leads to different kinds of deformations and conditions that reduce not only 

his professional success but also make negative influence to  his life [4]. 

In order to obtain an appropriate level in the field of its specialization, the 

applicant of education must be persistently engaged into self-development and 

learning a foreign language. Nowadays, awareness in only one narrow direction is 

not sufficient for a high-paying job, so a future specialist should be well-

developed. It means that it would be appropriate to study similar 

directions.  General awareness will allow to gain a reputation as a highly skilled 

professional and a real expert of his business in future. 

Unfortunately, not all graduates of higher education make the right choice 

when determining the profession and they do not always work in their speciality in 

future. And if during their studies they‘ve got enough knowledge of English, not 

limited to their vocational training, they can work in other spheres and have a good 

career [5]. 

In today's conditions of a market economy, there is a practice where 

economically viable enterprises open their branches abroad.  Usually well-

qualified experts are invited to work in their business. And then speaking English 

is compulsory. Since English is an international language, it is always in the top 

priority. Besides, there is the opposite situation when a foreign company has its 

branch in Ukraine. And if you get a job, the foreign language is just what you need. 

Work, in this case, provides a real career for an employee. 

Of course, besides the advantages, there are some problems in learning 

foreign languages. Not all of us have innate skills for it. Such an inconvenience 

creates an obstacle in obtaining knowledge in a particular industry in a non-native 

language. It means that the specialist will not obtain the high qualification he 

possesses while working in Ukrainian. 

In conclusion we can say that foreign language is a very important subject for 

reaching success in life. 

Therefore, it is necessary to have the motivation to study foreign language for 

personal professional development. And, thanks to the acquisition of practical and 

linguistic skills, knowledge will become key elements in the development of any 

specialist. 
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ВРАХУВАННЯ ПРОЯВІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Темперамент тісно пов'язаний з особливостями спілкування людини з 

оточуючими. Настільки тісно,що багато психологів пропонують за цим 

особливостям визначати і сам темперамент.   

Темперамент (від латинського temperamentum - належне співвідношення 

частин) - сукупність індивідуальних особливостей, що характеризують 

динамічну та емоційну середу поведінки людини, її діяльності та 

спілкування. Лише умовно темперамент можна віднести до компонентів 

особистості, бо його особливості, як правило, обумовлені біологічно і є 

вродженими. Темперамент найтіснішим чином пов'язаний з характером, і у 

дорослої людини їх важко розділити. 

У структурі темпераменту можна виділити три головні компоненти: 

загальну активність індивіда, його рухові прояви; його емоційність. 

"Чисті" темпераменти зустрічаються досить рідко. Найчастіше у людини 

поєднуються риси різних типів, хоча переважають властивості якогось 

одного. Не варто, змішувати властивості темпераменту і риси характеру. Не 

можна говорити і про "хороші" і "погані" типи темпераменту, мова йде лише 

про існування різних способів поведінки і діяльності. 

Тип темпераменту необхідно враховувати в у процесі вибору професій, 

де праця предявляє особливі вимоги до динамічних і емоційних якостей 

людини. Але необхідно розуміти, що відмінності за темпераментами - це 

відмінності за рівнем можливостей психіки, а не за своєрідністю її проявів. 

Встановлено відсутність залежності між рівнем досягнень, тобто кінцевим 

результатом дій, і особливостями темпераменту, якщо діяльність протікає в 

умовах, які можна визначити як сприятливі. Таким чином, незалежно від 

ступеня рухливості або реактивності індивіда в адекватній, не стресовій 

ситуації, результати діяльності загалом будуть однаковими, оскільки рівень 

досягнень буде залежати головним чином від інших факторів, особливо від 

рівня мотивації і здібностей. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B8%D0%BF
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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Вроджені особливості темпераменту виявляються у людини в таких 

психічних процесах, які залежать від виховання, соціального середовища та 

здатності керувати своїми реакціями. Тому конкретна реакція на ситуацію 

може визначатися як вплив характерних відмінностей нервової системи, так і 

бути наслідком навчання та професійного досвіду. Знання особливостей 

проявів різних темпераментів важливо не тільки при виборі професії, але і 

при комплектуванні виробничих колективів, створення 

команди однодумців, розуміння проблем і конфліктів у колективі. 

Наприклад, у холерика сильна нервова система, він легко переключається з 

однієї справи на інше, але його нестриманість у поведінці, тобто 

неврівноваженість нервової системи, зменшує сумісність з іншими людьми.    

Холерику при тривалій роботі не завжди вистачає витримки. У 

сангвініка також сильна нервова система, а значить, і хороша працездатність, 

він легко переключається в діяльності і спілкуванні, але недостатньо 

чуттєвий до всіх   зовнішніх змін. У нього особлива рухливість 

(реактивність), яка може принести додатковий ефект, якщо робота вимагає 

зміни об'єктів спілкування, роду занять, часткового переходу від одного 

ритму життя до іншого. Володіючи швидкою реакцією і підвищеною 

працездатністю в початковий період роботи, до її кінця знижується 

працездатність не тільки через швидку стомлюваність, а й через зниження 

інтересу. Такий тип придатний до організаторської діяльності: кадровик, або 

ж по-сучасному, управлінець персоналом, політик, менеджер з туризму, де 

дії працівників не завжди строго регламентовані. 

Перевага  флегматика полягає  в здатності довго і наполегливо 

працювати, але він не взмозі швидко зібратися і сконцентрувати свої зусилля. 

Цей тип характеризує планомірна і плідна діяльність. Може створюватися 

помилкове уявлення, що люди інертні (флегматики) не мають переваг ні в 

яких видах діяльності, але це не правильно: саме вони особливо легко 

здійснюють повільні і плавні рухи, у них виявляється 

перевага стереотипних способів дії, пунктуально дотримуючись одного разу 

прийнятого порядку. Він надзвичайно важко переключається на іншу роботу, 

його важко вибити з "наїждженої колії". 

Меланхолік відрізняється великою витримкою, але повільним 

входженням в роботу, його працездатність є вищою в середині або в кінці 

роботи, а не на її початку.Люди з таким типом темпераменту придатні для 

конвеєрних робіт, що характеризуються виконанням досить однотипних, 

дрібних операцій продовж робочого дня. Такою є праця бухгалтера, 

бібліотекаря. Меланхолік з точки зору сили - працездатності нервової 

системи - найбільш "невиграшний" тип темпераменту, але він легко 

переключається з однієї справи на іншу; на відміну від "сильних типів", 

володіє чутливістю до всього, що відбувається навколо нього. 

Експериментально показано, що сангвініки і холерики проявляють 

меншу опірність і знижену продуктивність в ситуаціях, коли умови і способи 

діяльності суворо регламентовані і не допускають включення індивідуальних 

прийомів. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Опитування студентів груп ОБО-11д, ФК-11д, Т-31д, МТБ-21д  

впродовж 2017-18 навчального року дало змогу виявити належність до 

певного типу темпераменту з'ясувати можливі утруднення у процесі 

майбутньої професійної діяльності. Всього охоплено 57 чоловік. Опитування 

включали такі запитання: " За своїм темпераментом я..."; "Через це в мене 

можуть бути такі проблеми…"; " Я компенсую цей недолік тим що...". 

  Аналіз результатів дає підстави стверджувати, що серед опитуваних 

виявлено сангвініків 39% чол; флегматиків 28% чол; 23% холериків; 10% 

меланхоліків. 

   Відповідь на друге питання дала змогу згрупувати основні проблеми, 

що можуть проявитись у майбутній професійній діяльності, на які вказали 

респонденти. Перша група проблем пов'язана із виконанням професійних 

обов'язків. Сангвініки виділили такі проблеми як труднощі із звиканням до 

роботи, втрата інтересу до справи, пристосування до швидких змін оточення, 

знецінювання результатів, швидке переключення з однієї справи на іншу, 

монотоність, одноманітність дій. Флегматики виділили такі проблеми: все 

робиться повільно і довго, важко влитися в новий колектив та налагодити 

взаємодію з іншими темпераментами. Холерики вказали на те що складно: 

робити розрахунки, довго працювати над одним завданням, непосидючість, 

швидко приймати рішення, утруднює вирішення суперечок та конфліктів. 

Меланхоліки підтвердили: низьку працездатність та надмірне емоційне 

реагування на зауваження. Друга група проблем пов'язана із емоційний 

регулюванням у процесі взаємодії. За нашими даними сангвініки вказали на 

емоційне включення у суперечку, непостійність, прив'язаність до думки 

інших. Флегматики наголосили на байдужості до думки інших, складність у 

вираженні своїх емоцій. Холерики підкреслили балакучість, схильність до 

бурхливих емоційних спалахів , емоційність, швидку зміну настрою, не 

стриманість, хвилювання за будь-якої проблеми. Меланхоліки вказали на 

нестабільність швидкого орієнтування у змінених обставинах. 

Відповідаючи на третє запитання студенти виокремили такі способи 

компетенції виявлених проблем. Сангвініки компенсують їх позитивними 

якостями характеру, швидким пристосуванням до змін, досягненням цілей. 

Флегматики компенсують відповідальністю, відкритістю, удосконалення 

спілкування з людьми, виконанням роботи довго але точно. Холерики 

компенсують впертістю, обдуманістю, активністю, привітністю, ввічливістю, 

ризикованістю. Меланхоліки компенсують бажанням самовдосконалення, 

стриманістю, обдуманістю. 

Таким чином можна стверджувати, що майбутні фахівці управлінської 

сфери зацікавлено сприймають пропозицію вдаватися до самоаналізу та 

достатньо реалістично оцінюють можливість утруднень, що пов'язані із 

типом темпераменту. Схвальним є той факт, що майбутні фахівці 

намагаються виокремлювати способи компенсації можливих утруднень. 

Таким чином, темперамент - це індивідуальні особливості людини, які 

визначають динаміку її психічної діяльності і поведінки. Для темпераменту 

особливо істотні вразливість людини і його імпульсивність і що вразливість 
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характеризується силою і стійкістю того впливу, що враження справляє на 

людину, а імпульсивність - силою спонукання і швидкістю переходу від 

спонукання до дії.  
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USING TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING: INNOVATIVE  
IDEAS AND EFFECTIVE PRACTICES  

 
At present most language teaching is done with technology support due to the 

role it plays in increasing language learning efficiency. In recent years, technology 

has been used to both assist and enhance language learning.  

Language teachers have incorporated various forms of technology to support 

their instruction methods, engage students in the learning process, provide 

authentic examples of the target culture, and connect their home classrooms to 

classrooms in other countries where the target language is spoken. Moreover, it 

should be noted that some technology tools enable teachers to differentiate 

instruction and adapt classroom activities and homework assignments, thus 

enhancing the language learning experience.  

Distance learning programs can enable language educators to expand 

language-learning opportunities to all students, regardless of where they live, the 

human and material resources available to them, or their language background and 

needs. So technology continues to grow in importance as a tool to assist teachers of 

foreign languages in facilitating and mediating language learning for their students. 

One of the most successful devices used in the EFL classroom at present is a 

tablet that enables language learners to engage in a number of activities, from 

tuning into worldwide radio to experimenting with augmented reality for 

educational purposes.  

The list of the five most effective ways to enhance language learning 

includes: 

1. 360-degree videos, 

2. creative photo taking, 

3. making music, 

4. recording radio shows and podcasts 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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5. making interactive notes [4]. 

360-degree video is the most basic form of virtual reality, a full sphere of 

video centred on the spectator who can view an environment in any direction. The 

content works with VR headsets but is also available through browsers and mobile 

devices. It‘s a more interactive way of exploring everything from distant countries 

to underwater shipwrecks. 

The current camera apps are simple enough to use and can be deployed to 

record anything from a field trip diary to the results of a science experiment or a 

class art show. A number of additional apps let language learners stitch pictures 

together and add stickers on top. 

As music-making devices, tablets are well-known even among professionals, 

and there are a plethora of apps available that make good use of the tablet‘s extra 

screen space compared with a mobile phone screen. These range from apps that 

enable students to add effects to existing tracks to apps to help compose something 

from scratch, note by note. There are plenty of more specialised music apps 

available, so one should be able to find something to suit even particular topics or 

instruments [1].  

Alternatively, one can make music (or indeed any kind of audio) and then use 

a tablet to record it. Again, there are a lot of apps available for the job, from the 

free and basic to the feature-packed and premium.  Tablets have basic recording 

apps as standard, but there are plenty of third-party alternatives available. 

Along with extra formatting controls, individual notes can now incorporate 

web links, checklists, photos taken within the app, sketches and miniature maps, 

making the app perfect for a whole range of tasks. Students could use Notes to 

record what happens on a field trip, to research a particular event in history, or for 

any other purpose where different media needs to be mixed properly. 

The main advantages of using tablets in the classroom are usually categorized 

into three groups. Tablets allow different material engagement for students which 

allows them learn better, this is mostly achieved when there is an internet 

accessibility which allows different learning materials accessibility. Students are 

able to do more research during lectures and discussions ,which they can share 

with their classmates. For collaborate exercises and small group work, tablets are 

more effective  and different class learning activities. Students don't have to print 

every notes since the notes and readings are more accessible. Some students can 

take notes on their tablets more effectively. 

While technology can play an important role in supporting and enhancing 

language learning, the effectiveness of any technological tool depends on the 

knowledge and expertise of the qualified language teacher who manages and 

facilitates the language learning environment. In some cases, however, school and 

university administrators have permitted technology to drive the language 

curriculum.  
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Education is a huge field with enormous potential possibilities for adaptation 

and implementation of new innovative approaches. Using social tools offers wider 

possibilities for the parties involved in the process. Within the academic 

community resides an enormous amount of tacit knowledge; the social tools help 

break down silos so knowledge can be more easily shared. 

It is common knowledge that creative companies have found ways to leverage 

social tools for learning that go beyond the usual ―let‘s have an online group‖ 

approach. The world of business has demonstrated very effective ways to improve 

communication within and beyond the organization. Cisco, for instance, has 

created an initiative for managing the company‘s knowledge base. The online 

system allows account managers to access virtual experts, discussion forums, and 

marketing materials. Ace Hardware (the USA) found that its independent franchise 

owners each had extensive, but different, knowledge areas (for instance, one 

knows plumbing, another concrete, still another construction). So the company 

created an online community for store owners that includes social profiles 

highlighting store owner‘s areas of expertise. When you consider the vast and 

varied inventory of a hardware store, you can see the advantage of helping people 

share expertise to help one another [3]. 

Now people are starting to realize that learning is not only about how to do 

things, but how to get things done, and how and where to find people and 

information they need. In other words, technology has finally caught up with 

learners‘ needs. They can easily access free, fun, popular, easy-to-use tools like 

Facebook and YouTube, which they can access from their phones or other gadgets. 

This is going to generate a big shift from the idea of trainer-centered to learner-

centered language instruction [2]. 

E-learning courses provide excellent opportunities for discussions of 

frequently asked questions, such as ―How are you using the information from last 

week‘s session?‖ or ―Monday we covered x. What examples of that have you seen 

in your classes?‖ This helps students conduct simple evaluation and helps apply 

what learners have been covering. It‘s a quick, informal, and excellent way to build 

community and sustain the learning process.  

Learning via social platforms is part of the educational atmosphere – with the 

aid of technology, it can bring about closer interactions, which can be recorded and 

further utilized by learners and instructors alike. There are various ways that social 

learning technology is consumed by modern learners. Utilizing them, new students 

can be brought up to speed quicker. In addition to formal training sessions or 

online induction courses, social learning can help reinforce the impact of training 

and most importantly make students at ease with their role in the group. 

To sum up, digital electronic devices and social networks used in the ESP 

classroom provide excellent means of accessing knowledge, database, and 

expertise. Microblogging tools are especially good for quick updates, providing 

most popular links, networking ensures that difficult questions are answered. 
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Besides their educational values these tools are an effective way to build a learning 

community, enhance communication, assist learning, and help share knowledge in 

a variety of effective and interactive ways. 

References: 
1. Albirini, A. Teachers‘ attitudes toward information and communication 

technologies: The case of Syrian EFL teachers. – 2006. – Computers & Education. 

– Vol. 47. – P.373-398. 

2. Ritchart R., Perkins D.N. Learning to think: The challenges of teaching 

thinking/ R. Ritchart, D.N. Perkins // K. J. Holyoak and R. G. Morrison (eds.) The 

Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. – Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2005. – 267 p. 

3. Taconis R., Ferguson-Hessler M.G.M., Broekkamp H. Teaching science 

problem solving: An overview of experimental Work / R. Taconis, M.G.M. 

Ferguson-Hessler, H. Broekkamp // Journal of Research in Science Teaching. – 

2001. – Vol. 38(4). – P.442-468. 

4. Trickey S., Topping K. J. Philosophy for ESP Practices: A Systematic 

Review / S.Trickey, K. J. Topping // Research Papers in Education. – 2004. –Vol. 

19. – P.69-75. 

 

Волинець Віталій  
Науковий керівник: Ткачук Т.І., к.філол. н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ТА ІНШИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

 Відомо, що у сучасному світі відбуваються процеси 

інтернаціоналізації та глобалізації, які впливають не лише на економічне та 

політичне становище країн, а й на розвиток мов. Так за останні декілька 

десятиліть дані процеси та інтенсивний розвиток ЗМІ, науки і техніки 

призвели до появи великої кількості нових абревіатур та скорочень. 

 Проблеми перекладу та специфіку публіцистичного тексту розглядало 

багато лінгвістів таких, як В. Комісаров, Я. Рецкер, І. Тархов , А. Тертичний, 

І. Арнольд , А. Паршин, А. Федоров та інші відомі лінгвісти. В цих роботах 

багато присвячено питанню проблем перекладу абревіатур, скорочень, 

термінів тощо. 

 Перш за все, потрібно розглянути основні поняття досліджуваної 

теми.  

Абревіатура (лат. abbrevio — скорочую) — складноскорочені слова, похідне 

слово, що виникає внаслідок абревіації — утворення з перших літер або з 

інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Вживаються в 

усній та писемній мові [1, с. 6]. 

 Скорочення – це лексична одиниця, що формується шляхом 

відсікання частини основи, що або збігається зі словом, або являє собою 

словосполучення, об‘єднане загальним змістом. 
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 Часто при перекладі скорочень, особливо економічних, у перекладача 

виникають проблеми з тим як їх перекласти на українську мову. Це 

зумовлено тим, що у будь-якій мові існують власні принципи скорочень, що 

являються невід‘ємною частиною своєї лексичної системи. Тому не потрібно 

намагатися перекладати скорочення такими ж скороченнями, як на мові 

оригіналу. 

 Серед різних засобів перекладу абревіатур і скорочень більшість 

філологів виділяють наступні: скорочений переклад, переклад шляхом 

транслітерації, експлікації і транскрипції [2, с. 280]. Транслітерація і 

транскрипція використовується в основному при перекладі окремих слів-

термінів, то переклад термінологічних словосполучень здійснюється більше 

засобами калькування та експлікації. Можна навести наступні приклади 

таких способів перекладу: DOS (Disk Operating System - ДОС (дискова 

операційна система), FreeBSD - ФріБСД (операційна система); IP Adress 

(Intrernet Protocol Adress) - адреса компютера в мережі. 

 Що ж стосується експлікації, то це є такий засіб перекладу, коли ми не 

лише розшифровуємо скорочення, а також даємо його пояснення. Прикладом 

експлікації є VR - Virtual Reality (світ, штучно створений за допомогою 

компютерної техніки), CEO - Chief Executive Officer (головний виконавчий 

директор). 

 Відмінна риса абревіації в публіцистичних текстах - це скорочення не 

тільки термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні 

словосполучень і цілих речень. Тому, можна привести наступні приклади 

цього способу перекладу: P.S. – post script (приписка до написаного листа), 

OMG – Oh my God (о боже), TYVM - Thank You Very Much (щиро дякую) 

тощо. 

 Іноді переклад абревіатур може ускладнюватися через те, що багато з 

них є ідентичними. Наприклад: MS - Money Supply (грошова маса) значно 

відрізняється від M.S. – merchant shipping (торгове судноплавство). Тому 

ігнорування відмінностей в цих поняттях може призвести до помилки. Однак  

тут потрібно також навести приклад того, що одне і теж значення може 

позначатися по різному. Так, MV і m.v. – два варіанти одного скорочення 

«market value», тобто ринкова ціна. Таким чином потрібно бути уважним при 

перекладі економічних термінів. 

 Багато абревіатур в українській мові були запозичені з інших мов і, 

зокрема, з англійської. Поки що не вирішено, яким чином запозичати такі 

абревіатури: транслітерацією чи в оригінальному написанні (латинським 

алфавітом), наприклад, комп‘ютерний термін Unicode (universal code – 

універсальне кодування) вживають як Юнікод, Унікод і навіть Unicode. Як 

приклад прямого запозичення абревіатур у їх оригінальному латинському 

написанні можна навести українську локалізацію вже загальноприйнятої 

абревіатури PR (public relations – зв‘язки з громадськістю), яку ще й 

транскрибують як піар, але в українській транскрипції вона не має 

усталеного написання [3, с. 300]. 
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 Отже, виникнення нових скорочень та абревіатур є закономірним 
процесом розвитку європейський мов, направленим на створення коротких, 
та відповідно, більш зручних у використанні лексичних одиниць. І не дивно, 
що проблема їх перекладу все частіше привертає увагу лінгвістів. 
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ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ 

ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Перебудова сучасної вищої школи на одне з перших місць висуває 
проблеми формування творчої особистості. В умовах росту інтеграції освіти, 
науки і виробництва ще в більшій мірі виступає завдання підготовки та 
формування творчої особистості фахівця, поступове перетворення навчальної 
діяльності студента в професійну діяльність. Проблема активізації 
пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови як 
навчального предмету набуває зараз все більш актуального значення. З 
підвищенням вимог до спеціаліста з вищою освітою, його світогляду, 
культурному та професійному рівню підвищується і роль іноземної мови. 
Виходячи з цього постає необхідність в безперервній освіті майбутнього 
фахівця.  

Будь-яка справжня освіта досягається лише шляхом самоосвіти. Саме 
вона здатна забезпечити постійний ріст професійної кваліфікації і 
самоудосконалення фахівця, сприяє удосконаленню стилю діяльності, 
спонукає до творчого пошуку. Отже, задача вищої школи – виховання 
спеціаліста, здатного постійно удосконалювати свої професійні навички.  

Різні аспекти самостійної роботи студентів розглянуто у чисельних 
дослідженнях вітчизняних педагогів, таких, як В. Бондар, Г. Гецов, Н. Кічук, 
Н. Кузьміна, А. Малибог, М. Никаноров, П. Підкасистий та інших.  

Метою даного дослiдження є обгрунтування необхідності самостійної 
роботи студентів при вивченні iноземної мови. 

Самостійна робота студентів – є однією із форм організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах. Головна мета самостійної поза- 
аудиторної роботи з іноземної мови – формування мовленнєвої, навчальної, 
професійної компетенції, розвиток самостійності як риси особистості, 
формування позитивного відношення до процесу безперервної самоосвіти. 
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Своєрідність дисципліни, іноземна мова, полягає у формуванні вмінь і 

навичок користування іноземною мовою як засобом створення й підтримання 

міжособистісних зв'язків та засобом отримання професійної інформації  

[1, с. 105]. 

Відповідно до Європейського мовного портфеля, співвідношення часу, 

який відводиться на аудиторну і самостійну роботу, становить 1/3.5. Таке 

співвідношення базується на великому дидактичному потенціалі 

самостійного виду навчальної діяльності студентів. Крім того, самостійна 

робота при вивченні професійної англійської сприяє поглибленню і 

розширенню знань, формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, 

оволодінню прийомами процесу пізнання та розвитку пізнавальних 

здібностей студента. Власне тому, самостійна робота при вивченні 

професійної англійської є головним резервом підвищення ефективності 

підготовки високо кваліфікованих спеціалістів [3, с. 135]. 

Самостійна діяльність передбачає доволі високу мотивацію, особливо 

внутрішню, здатність самостійно виконувати різні типи завдань, що 

включають творчі продуктивні уміння, здійснювати самоконтроль та 

самооцінку. Проаналізувавши різні аспекти визначення рівня готовності 

студента до здійснення самостійної навчальної діяльності, можна виділити 

низку взаємопов‘язаних складових:  

1. Психологічний компонент (мотивація, ставлення до даної діяльності, 

інтелектуальні можливості та здібності, вольовий потенціал, саморегуляція);  

2. Комунікативний компонент (рівень сформованості комунікативної 

компетенції);  

3. Методологічний компонент (оволодіння способами та прийомами 

самостійної діяльності).  

4. Наявність навичок перекладу та методів роботи зі словником та 

довідковою літературою;  

5. Вміння працювати із комп‘ютерним програмним забезпеченням та 

Інтернетом [1, с. 105]. 

Завдання для самостійної роботи студентів мають бути чітко 

визначеними, виділеними за темами та годинами, що відводяться за учбовою 

програмою. Результати роботи контролюються викладачем та оцінюються в 

процесі атестацій з предмету. Викладач контролює вміння осмислювати, 

обґрунтовувати, скорочувати текст та аргументувати. Особлива увага 

приділяється мовним та мовленнєвим помилкам, розумінню тексту та вмінню 

володіти даним матеріалом у мовленнєвій діяльності. Перевага надається 

доступним, нескладним, у мовному відношенні, текстам але з певними 

труднощами, що активізують самостійну діяльність студентів. Якщо студент 

добре розуміє текст, тоді посилюється мотивація читання. Дуже важливо, 

який матеріал він читає. При роботі з текстом і завданнями до нього, 

викладач повинен мати декілька видів завдань (за об‘ємом/складністю) для 

студентів, які успішно завершили завдання і для тих, хто ще знаходиться в 

процесі роботи. 
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На подальших етапах самостійної роботи переважають творчі завдання 

(реферати, доповіді, наукові статті, рецензії, тощо), завдання ускладнюються, 

підвищується якість учбової діяльності, допомога викладача носить 

консультативний характер [2, с. 7]. 

Велике значення в управлінні самостійною роботою студентів мають 

вправи, які розвивають навички та дозволяють студентам оперувати 

незнайомою лексикою. Процес роботи може мати декілька напрямків: 

визначення значень незнайомих слів на основі здогадів по контексту та 

знання правил словотворення або по двомовному словнику. Вміння роботи з 

двомовним словником (фаховим чи загальним) є досить важливим. Студенти 

повинні вміти перекладати прості та складні слова, фразеологічні звороти; 

навчитись вибирати з числа багатьох значень одне слово, що підходить за 

змістом. Робота з словником є послідовним процесом. Викладач має 

ознайомити студентів з різними видами словників, таблицями, 

скороченнями, тощо. На заняттях виконуються підготовчі вправи на розвиток 

навичок користування словником. З часом робота під керівництвом 

викладача переходить у самостійну роботу із словником. На завершальному 

етапі слід виконувати завдання з позааудиторної роботи, тобто домашнє 

читання та переклад фахових текстів [3, с. 137]. 

Таким чином, інформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів - це наявнiсть таких джерел iнформацiї, як текстовi (книги, 

брошури, газети, журнали), графiчнi матерiали (креслення, схеми, дiаграми, 

таблицi), аудiовiзуальнi засоби (звукозаписи, кiнофiльми, вiдеофiльми), 

програмнi продукти. Всi цi матерiали повиннi бути пiдiбранi з урахуванням 

фахової орiєнтацiї, що сприятиме розвитковi емоцiйно-мотивацiйної сфери 

сприйняття iнформацiйних матерiалiв, i мають забезпечувати всi види занять. 

На нашу думку, найкраще навчальний процес вивчення iноземної мови буде 

органiзований, якщо в самостiйнiй роботi студентiв будуть використанi 

сучаснi засоби навчання, включаючи традицiйнi дидактичнi й засоби 

програмованого навчання. До них можна вiднести програмованi або частково 

програмованi навчальнi посiбники в комплексi з навчаючими й 

контролюючими комп'ютерними програмами, створенi з урахуванням 

специфiки фаху студентiв. 

Таким чином, організація та зміст індивідуального самостійного 

навчання студента повинні бути спрямовані на вироблення комунікативних 

навичок, розвиток творчих здібностей, на створення потреби займатись 

іноземною мовою. 

Систематична самостійна робота студентів вищих закладів освіти з 

набуття знань з використанням іноземної мови дозволяє створити 

передумови для успішної самостійної пізнавальної діяльності після 

завершення навчання у вищому закладі освіти, дає можливість готувати 

студентів до життя і діяльності у мультинаціональному, мультикультурному 

суспільстві. 
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IMPORTANCE AND METHODS OF LEARNING ENGLISH  
 

Nowadays it is especially important to know foreign languages. Some people 

learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the 

third studying foreign languages is a hobby. Everyone, who knows foreign 

languages can speak to people from other countries, read foreign authors in the 

original, which makes your outlook wider.  English is very popular now. It is the 

language of computers, science, business, sport and politics. English language is a 

wonderful language. It‘s the language of the great literature. Half of the world‘s 

scientific literature is in English. It‘s the language of computer technology. Nearly 

half of all business deals in Europe are conducted in English. 

Studies in the field of language learning is engaged by Lutz Marten, author 

and professor of General and African Linguistics. He said : ―I don‘t think there is 

one right method. I think it varies from learner to learner. And indeed for the same 

learner over time.‖[1] 

Methods of learning English: 

1. Make New Friends. Friendship is one of the best ways to learn a foreign 

language, and the easiest way to get comfortable with the slang, intonation, and 

mannerisms. 

2. Watch a Movie. One of the ways many people learn languages is by watching 

TV programmes or films with the subtitles on. It is a more relaxing and 

entertaining way to learn a language and you can sit there, chill out, enjoy a good 

movie and absorb the words and phrases without having to actively take part in 

learning.  

3. It is also a great way to learn slang and more conversational language. The 

Swedes and the Norwegians speak such excellent English partly because they only 

get TV shows and movies in English with no dubbing or subtitles.[2] Watching 

foreign movies and television programs will get you used to hearing the spoken 

language. 

4. Music. Everyone loves music because it is fun and having fun is important when 

you‘re trying to learn a language. Songs are catchy and easy to listen to. It is a 
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great way to learn about the popular or traditional music styles in that country too. 

If you have a favourite popular song try to find it sung in another language or find 

the lyrics on the internet and sit there with them whilst you listen to the song. 

5. Newspapers and magazines. Words are not always written how they sound so 

reading newspapers and magazines is a great way to see them in written form. Get 

your news in a foreign language and learn new vocabulary in subjects such as 

economics, business and politics. If there are words you don‘t understand, write 

them down and look them up in a dictionary later. 

6. Callan Method. This method is based on the assumption that the more you 

repeat the material, the more you learn. This method considerably reduces the time 

spend on learning foreign language. Learning should be fast as well as speaking 

and listening. In this way we avoid thinking in our native language. Callan method 

is suitable for all people, regardless of age, nationality or individual language 

skills.[3] 

7. Talk in the language for a day. Just for one day, instead of walking around 

talking in your own language, why not make yourself say everything in a foreign 

language whether you know how to say it or not. Sometimes it can be 

embarrassing to speak in a foreign language out loud if you‘re not really confident 

about it, so talk to yourself when nobody‘s around.  

         From the very start of computers‘ introduction in the society English was 

used as the basic language. Many famous films and songs are also in English. a lot 

of books and periodicals are written in English. Most Internet sites and pages are 

composed in English. And, it goes without saying that all computer programs and 

applications use the English language.  So, each of the methods of learning English 

is a success, because each method carries unique ways to learn English. Each 

method is designed to study English in different conditions, in different ways, at 

different times and therefore helps to better learn the most popular language in the 

world. 

References: 
1. https://www.smartlanguagelearner.com/experts-reveal-method-learning-

vocabulary/ 

2. http://www.bootsnall.com/articles/09-09/10-ways-to-learn-a-foreign-

language-that-arent-all-obvious.html 

3. http://www.bsrt.org.uk/ 

 

Гончарук Анастасія  
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

З-поміж проблем перекладу англійських термінів українською мовою 
якнайшвидшого розв'язання потребують питання перекладу юридичної 
термінології. Труднощі перекладу термінів, які позначають юридичні поняття 
іншомовної національної терміносистеми права та юриспруденції 

https://www.smartlanguagelearner.com/experts-reveal-method-learning-vocabulary/
https://www.smartlanguagelearner.com/experts-reveal-method-learning-vocabulary/
http://www.bootsnall.com/articles/09-09/10-ways-to-learn-a-foreign-language-that-arent-all-obvious.html
http://www.bootsnall.com/articles/09-09/10-ways-to-learn-a-foreign-language-that-arent-all-obvious.html
http://www.bsrt.org.uk/


209 

здебільшого спричинені дією міжмовної термінологічної інтерференції. 
Серед суміжних проблем, які постають у цьому зв'язку, головною є 
доцільність заповнення термінологічних одиниць української 
терміносистеми права за рахунок певних формально-паралельних 
терміноформ. Незважаючи на бурхливий розвиток перекладного 
термінознавства та термінографії, комплексний опис цього прошарку 
спеціальної лексики на рівні англійської та української мов ще не 
здійснювався. 

 Вивчення юридичної термінології, способів її перекладу, а також її 
застосування на заняттях англійської мови представлені у роботах ряду 
дослідників, зокрема М. М. Лаврененко, Т. П. Некрасова, Н. П. Глинської, С. 
В. Шабардіної та ін. Численні дослідження правової термінології знаходимо 
у А. Б. Бушева, Г. Х. Шамсеєва, Д. А. Керімова, Л. Б. Ткачової, О. І. 
Баркалової, В. О. Іконнікової та ін. 

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей перекладу 
юридичної термінології. 

Юридичний термін – це слово або словосполучення, що позначає власне 
правове поняття, яке відображає специфіку державно-правових явищ 
(адвокатура, арбітражний суд, інавгурація президента, позивач, 
правопорядок, правосуддя, юридична особа, юридичний факт, юрисдикція) і 
має визначення (дефініцію) у юридичній літературі (законодавчих актах, 
юридичних словниках, науково-правових працях). 

Відповідно до положень Енциклопедичного юридичного словника 
юридичні терміни поділяються на три різновиди по ознаці «зрозумілості» тієї 
або іншої частини населення:  

1. загальнозначущі терміни: характеризуються тим, що вони вживаються 
в повсякденному змісті і зрозумілі усім; до цієї групи термінів відносяться, 
наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.  

2. спеціальні юридичні терміни: володіють особливим правовим 
змістом, (і, мабуть, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям в області 
права), наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced 
acquiescence, to retaliate accusation.  

3. спеціально-технічні терміни: відбивають область спеціальних знань - 
техніки, економіки, медицини і т.д. (мабуть, ці терміни повинні бути 
зрозумілі юристові, що є ще і фахівцем в іншій області) наприклад: 
недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-
free [3, с. 122]. 

Передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї 
галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською 
мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної 
та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення 
має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення 
слова. Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі 
знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від тих 
його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а 
також і в термінологічному, але в іншій галузі знань. 
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Переклад складних термінів складається з двох основних процедур – 

аналітичної та синтетичної. Велику роль у процесі перекладу словосполучень 

відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для 

цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, 

оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять 

до складу складного терміна. Синтетичний етап перекладу передбачає 

вибудовування компонентів залежно від зазначених семантичних відносин і 

отримання остаточного варіанта перекладу складного терміна. 
Сучасна мова права оперує низкою вимог щодо юридичних термінів, які 

перекладачеві доводиться враховувати в процесі перекладу. Так, юридичний 

термін повинен: – відповідати правилам та нормам певної мови; – бути 

систематичним; – відповідати конкретній дефініції, що орієнтована на певну 

концепцію; – бути відносно незалежним від контексту; – бути точним; – бути 

якомога лаконічнішим; – бути спрямованим на максимальну відповідність (у 

межах певної системи термінів); – бути виразно нейтральним; – бути 

благозвучним [2, с. 15]. 
Переклад юридичних текстів з англійської або на англійську мову часто 

ставить перед перекладачем складні завдання, обумовлені специфікою 

правової системи й термінології, прийнятої в англомовних країнах. Не 

завжди вдається знайти еквівалент у мові перекладу. Щоб вирішити цю 

проблему, використовуються три основні методи:  

1) перефразовування, описовий переклад;  

2) заміна функціональним аналогом;  

3) калькування, послівний переклад. 

При перекладі юридичних термінів у нагоді стане спеціальна довідкова 

література. Серед україномовних словників чи не найвідомішими є «Англо-

український юридичний словник» та «Українсько-англійський юридичний 

словник» В.І.  Карабана, «Сучасний українсько-англійський юридичний 

словник» І.І. Борисенко, В.І. Саєнко та ін. До відомих російськомовних 

словників належать «Англо-русский юридический словарь» 

С.  М.  Андріанова, А.  С. Берсон, А. С.  Нікіфорова, «Англо-русский полный 

юридический словарь» А.  С.  Мамулян, «Русско-английский юридический 

словарь» У.  Е. Батлера, електронний словник ABBYY Lingvo x5 тощо [1, с. 

115]. 

Таким чином, з огляду на специфіку функціонування юридичної 

термінології, яка використовується фактично в усіх сферах життя, слова та 

словосполучення в перекладі з російської українською мовою мають бути 

правильно відтворені особливо в законодавстві, оскільки вони регулюють 

правові відносини. Потреба у такому перекладі особливо актуальна, адже 

неправильно перекладений термін втрачає своє значення у юридичному 

тексті. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИРАЖЕННЯ МОЛОДІ  

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ АСПЕКТ 
 

Самореалізація в робочій сфері є важливим показником в житті кожної 

людини. Професійна самореалізація розглядається як характеристика всього 

життєвого шляху. Професійне самовизначення – це тривалий і багатогранний 

процес вибору професії особистістю, який реалізується у процесі її 

професійної кар‘єри.  В умовах переходу України до ринкових відносин 

дедалі більшого значення набуває проблема підготовки спеціалістів в різних 

галузях виробництва, освіти і науки. Важливим чинником професійної 

самореалізації молоді є мовний аспект. Знання іноземної мови – ключ до 

успіху у любій сфері діяльності [1]. Досягненню успіхів у здійсненні 

економічних та соціальних реформ сприяє пізнання закономірностей 

функціонування ринкового механізму, ґрунтовні дослідження в галузі 

економічної науки, а також фундаментальна підготовка спеціалістів [2]. 

Система професійної орієнтації молоді, яка була започаткована в Україні на 

початку XX століття, пройшла складний шлях становлення та змін 

теоретичних та методологічний засад.  В наш час у кожному вищому 

навчальному закладі викладається будь-яка іноземна мова. Адже суспільство 

інтегрується, і тому, знання  іноземної мови дає великий поштовх у 

професійній кар‘єрі. Сьогодні професійна орієнтація визначається як 

науково-практична система підготовки особистості до свідомого 

професійного самовизначення. На особливу увагу заслуговує саме фахова 

освіта та освіта з додатковими мовними напрямками, яка спрямована на 

забезпечення професійної самореалізації молоді, підвищенню соціальної 

значущості та престижу знань, зростанню фахової майстерності, підвищенню 

конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки. В межах, коли світ 

переживає період розвитку високих технологій, країна, яка буде володіти 

такими технологіями найближчими роками посідатиме провідне місце у світі 

та в економіці. І треба зазначити, що заклади вищої освіти є осередками, де 

народжуються і розвиваються перспективні технології майбутнього. 
Які аспекти важливі для професійної самореалізації? Мотивації мають 

найбільше значення для реалізації особистості [3]. Успішність професійної 
діяльності залежить, безперечно, не тільки від професійних знань, умінь, 
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комунікативної контактності, знань різноманітних мов, навичок, але й від 
професійної мотивації. Мотиваційні феномени є чи не найвагомішими 
внутрішніми умовами, що впливають на прагнення людини досягати успіху в 
діяльності. З висновків соціологів можна сказати, що молодь вбачає 
подальше щасливе життя в умовах ринкових відносин при можливості 
реалізації свого особистісного та професійного потенціалу. Кожному 
студенту властиве прагнення до щастя і студентська молодь визначає цей 
аспект як один з найголовніших,  до якого вона прагне, навчаючись у закладі 
вищої освіти, тобто покладаючись на вищу освіту як на головний фактор 
успіху свого майбутнього. Також, слід зазначити, що сучасна молодь має 
безліч можливостей для додаткового розвитку не тільки у конкретній сфері. 
Кожна людина може самостійно вивчати різні іноземні мови. Головним 
фактором цього є мотивація. Відвідування різних курсів з іноземних мов, 
тренінгів,  шкіл по веденню бізнесу та різноманітних семінарів дадуть змогу 
покращити  або вивчити іншу мову. Вивчення іноземних мов також не менш 
важливий аспект у самореалізації та удосконаленні себе як особистості. 
Знання мов, дає більші та ширші можливості у житті. Ви можете 
співпрацювати з різними закордонними компаніями та запрошувати їх до 
співпраці. Сучасна молодь насамперед повинна працювати на себе та 
вкладати у себе знання та сили щоб прискорити свій розвиток, аби в 
майбутньому реалізувати себе. Успішний шлях багатьох кар'єристів 
починається з навчання і стажування за кордоном. Престижно і перспективно 
здобувати освіту в університетах Великої Британії, Канади, США та інших 
розвинених країн.  Для участі в будь – якому з цих проектів знову ж таки 
вкрай необхідно володіти іноземною мовою. Фахівці, які володіють 
іноземними мовами, будуть все більш і більш необхідні з кожним роком. 
Причому, не тільки економісти, менеджери, юристи, адміністративні 
працівники, а й секретарі, представники виробничих спеціальностей, навіть 
будівельники та різноробочі. 

Великою проблемою для роботодавців є те, що розмовною та діловою 
мовою володіють багато, а ось технічна іноземна мова поширена значно 
менше. Тому іноземні компанії готові платити величезні гроші тим, хто нею 
володіє. Архітектори, будівельники, бухгалтери, хіміки, фізики, що знають 
іноземні мови, завжди будуть затребувані у таких компаніях та можуть 
розраховувати на дуже істотні надбавки до зарплати. Хоча, на жаль, 
більшість представників цих спеціальностей на сьогоднішній день і не 
здогадуються, яку користь могло б їм принести знання іноземної мови. 

Для того, щоб дізнатись мотивацію вивчення  студентами іноземних мов 
нами було проведено опитування. Отже, 40% опитаних студентів називають 
кар‘єрне зростання, 22% називають самореалізацію та саморозвиток, 18% 
називають кар‘єрне зростання, 11% роблять це для того, щоб зробити свій 
відпочинок більш комфортним, 9% навчання та стажування за кордоном. Як 
видно з результатів, переважна більшість відповідей безпосередньо пов'язана 
з роботою, навчанням і просуванням кар'єрними сходами. Отже, для 
успішної роботи в найрізноманітніших сферах і напрямках однієї рідної мови 
явно буде недостатньо, необхідне знання іноземної мови. 

http://osvita.ua/abroad/higher_school/university/
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Враховуючи вище сказане, робимо висновок, що в умовах ринкової 
економіки існує велика робоча конкуренція, яка являє собою великий 
мотиваційний фактор для професійної реалізації молоді. Нове покоління хоче 
впроваджувати нові реформи та готове втілювати їх в життя вже сьогодні. 
Молодь має безліч нових програм, планів та проектів, щоб покращити 
економіку та інші сфери. Тільки наполеглива, працьовита та добросовісна 
особистість, яка вільно володіє іноземними мовами зможе досягти успіхів у 
майбутній професійній діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТУДЕНТІВ ЯК 

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У педагогічній науці питання морально-естетичного виховання 
студентів продовжує залишатися маловивченим, а саме формування 
морально-естетичного ідеалу студентів повністю не висвітлене. У той час, 
коли у вищих навчальних закладах багато уваги приділяється фаховим 
дисциплінам, має місце недостатня увага до формування 
моральноестетичного ідеалу, світоглядних позицій, духовних цінностей 
студентської молоді. Недаремно видатний український педагог В. 
Сухомлинський розглядав навчання й виховання не як просту передачу знань 
і механізм засвоєння соціального досвіду, а як світ складних людських 
взаємин та духовного вдосконалення. Сутність духовного вдосконалення 
полягає в переході виховних цілей у внутрішній світ особистості  

Отже, проблема становлення морально-етичного ідеалу молоді, 
безумовно, є вкрай важливою для розвитку суспільства. Адже молоде 
покоління є майбутнім держави, джерелом зміцнення нації. Очевидно, що 
активною силою політичних та соціальних змін у суспільстві виступає 
студентство. Саме молоді люди з необмеженим творчим та розумовим 
потенціалом, високим рівнем моралі здатні підняти Українську державу на 
новий рівень розвитку. Неабияку роль у формуванні морального ідеалу 
відіграє освіта. На сьогодні освіта спрямована на підготовку нового типу 
спеціаліста-професіонала, що відрізняється глобальністю мислення та 
необмеженим запасом знань, високими моральними принципами та здібністю 
до творчої роботи. Усе це досягається у реальній практиці як через засвоєння 
фундаментальних наук, так і через оволодіння культурою, що включає в себе 
розвиток світоглядних позицій, ідейних переконань, формування морального 
ідеалу, духовних надбань студентів. 

http://ua.textreferat.com/referat-12370-2.html
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Ми живемо в сучасному світі, де відбувається прискорений розвиток 

науки і техніки, досягнення в освоєнні космічного простору, проникнення в 

таємниці явищ - усе це яскраві докази сходження людської думки, 

необмежених можливостей людини в пізнанні світу. Загальновизнано, що 

духовність і моральність - це головне, що складає фундамент людини як 

особистості. У цьому - запорука гармонійного розвитку всіх потенційних 

можливостей особистості, запорука того, що плоди її діяльності дійсно 

слугуватимуть в ім'я людини як вищої цінності. Питання морально-

естетичного виховання особистості є актуальним для сучасного суспільства. 

Саме у формуванні молодих людей з необмеженими творчими потенціями, 

високим рівнем моральних принципів та розумово-вольовою активністю 

зацікавлена молода Українська держава. Тому, визначаючи мету і завдання, 

зміст і методи морально-естетичного виховання студентів, слід спиратися 

насамперед на концептуальні положення програми національної освіти про 

місце гуманістичних цінностей людства у вихованні молодої генерації. 

Саме тому гостро постає завдання створення концепції національного 

виховання. Для реалізації цього слід перш за все звернутися до духовно-

освітянської спадщини нашого народу. Тому проблема духовного виховання 

підростаючого покоління сьогодні належить до низки глобальних, 

усвідомлюється багатьма країнами та народами. Однак цю проблему 

вирішено недостатньо, і вона полягає в тому, що в державі і суспільстві 

немає згоди в оцінці основних цінностей, на яких можна і слід виховувати 

молодь. Духовне ж відродження української нації неможливе без змін у всіх 

сферах життя: в економіці, культурі та й у свідомості. Тому проблему 

пожвавлення національної свідомості нинішнього покоління українців і 

формування такої свідомості в нового покоління можна назвати і морально-

етичною, і психолого-педагогічною, і суспільно-політичною. Її правильне 

вирішення може стати для України надзвичайним досягненням. 

У сучасних умовах в українському суспільстві склалася ситуація, коли 

відбувається руйнація одних ідеалів, а побудова інших іде вкрай повільно. Це 

значною мірою впливає на зростання злочинності та смертності, зниження 

рівня добробуту, громадської активності, втрату моральних критеріїв 

поведінки особистості. Негативні наслідки цих явищ відбуваються скрізь. 

Завдання вітчизняних педагогів полягає у формуванні і розвитку морально-

естетичного ідеалу студентів як важливої ланки майбутнього суспільства.  

Проектуючи зміст освіти і вимоги до рівня підготовки , слід знайти місце 

для формування морально-естетичного ідеалу студентів, стійких переконань, 

спрямованих на вирішення завдань самопізнання і самореалізації людини. 

Вищевикладене дозволяє обґрунтувати методологічні передумови процесу 

морально-естетичного розвитку особистості, що полягають у потребі 

формування в людини морально-естетичного ідеалу. Це визначило головні 

завдання морально-естетичного розвитку особистості: 

• опанування духовною культурою як сумою морально-естетичних знань 

і уявлень, без яких не може виникнути нахил, потяг, інтерес до відповідно 

значущих предметів і явищ; 
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• формування і розвиток на основі отриманих знань здібності їх 

сприйняття, що забезпечило б людині можливість емоційно переживати й 

оцінювати значущі предмети та явища з погляду моралі і краси; 

• виховання, розвиток таких якостей, потреб і здібностей, які 

перетворюють особистість в активного творця морально-естетичних 

цінностей, дозволяють їй не лише насолоджуватися красою світу, але й 

активно служити їй. 

Проектуючи зміст освіти і вимоги до рівня підготовки інженерів, слід 

знайти місце для формування морально-естетичного ідеалу студентів, 

стійких переконань, спрямованих на вирішення завдань самопізнання і 

самореалізації людини. Вищевикладене дозволяє обґрунтувати методологічні 

передумови процесу морально-естетичного розвитку особистості, що 

полягають у потребі формування в людини морально-естетичного ідеалу. Це 

визначило головні завдання морально-естетичного розвитку особистості: 

• опанування духовною культурою як сумою морально-естетичних знань 

і уявлень, без яких не може виникнути нахил, потяг, інтерес до відповідно 

значущих предметів і явищ; 

• формування і розвиток на основі отриманих знань здібності їх 

сприйняття, що забезпечило б людині можливість емоційно переживати й 

оцінювати значущі предмети та явища з погляду моралі і краси; 

• виховання, розвиток таких якостей, потреб і здібностей, які 

перетворюють особистість в активного творця морально-естетичних 

цінностей, дозволяють їй не лише насолоджуватися красою світу, але й 

активно служити їй. 

Таким чином, проблема гуманітаризації вищої професійної освіти є 

досить актуальною. Значний обсяг інформації, що отримують ті, які 

навчаються, призводить до необхідності віддавати перевагу засвоєнню тієї 

інформації, що, на їхній погляд, матиме практичне призначення. Проте для 

випускника вишу, крім компетентності в своїй спеціальності, важливим є 

його здібності, знання і вміння, пов'язані зі здійсненням соціальних і 

професійних контактів: реалізувати себе через спілкування, встановити 

ділові відносини, розв'язати конфліктну ситуацію, повідомити і роз'яснити 

свої пропозиції тощо.  
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НЕСТАНДАРТНА ЛЕКСИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Будь-яка мова соціальна за своєю природою і, саме тому, вона не може 

існувати і розвиватися поза суспільством. Мова, перш за все, є засобом 

спілкування між людьми, які активно впливають на формування її лексики. 

При цьому не можна забувати, що мова являє собою знакову систему зі 

своїми внутрішніми законами функціонування. 

У будь-якій розвиненій мові одна і та ж думка може виражатися по-

різному в залежності від ситуації. Існують слова нейтральні, які є ядром мови 

і вживаються незалежно від сфери комунікації, і стилістично забарвлені 

слова, які використовуються в певних ситуаціях. Такі слова відзначаються в 

словниках як «нелітературні», які ми також називаємо нестандартною 

лексикою. 

Розглядаючи «нестандартну» лексику, спочатку зупинимося на проблемі 

стилю. За основу приймається положення про існування двох основних 

стилів: функціонального і експресивного. Функціональний стиль, вперше 

запропонований лінгвістами празької школи, визначається як «сукупність 

мовних засобів, що використовуються в певному середовищі спілкування і з 

певною метою. Разом з тим, це і певні закономірності відбору і угруповання 

мовних засобів, потенційно закріплених за будь-якою сферою людської 

діяльності (діловий стиль, розмовний стиль, науковий стиль і т.п.)» [1, с. 46]. 

Підрозділ функціональних стилів у сучасній вітчизняній лінгвістиці 

надзвичайно строкатий і різноманітний. Як правило, більшість класифікацій 

такого роду базується, з одного боку, на сферах застосування стилів (тобто за 

суспільною ознакою), а з іншого - на дихотомічному розподілі «розмовний» - 

«письмовий» [2, с. 193]. Лінгвісти досі не можуть визначитися з єдиною 

класифікацією функціональних стилів, намагаючись скласти більш повний 

список всіх спеціалізованих засобів вираження різних типів інформації. 

Таким чином, виділяють наступні стилі: науковий, побутовий, 

публіцистичний, художній, розмовний, стиль кореспонденції, газетний стиль, 

поетичний, професійно-технічний, офіційно-діловий. 

Узагальнене розуміння функціонального стилю дав В.В. Виноградов. 

«Стиль - це суспільно-усвідомлена і функціонально-обумовлена, внутрішньо 

об'єднана сукупність прийомів вживання, відбору і поєднання засобів 

мовного спілкування в сфері тієї чи іншої загальнонародної, 

загальнонаціональної мови, співвідносна з іншими такими ж способами 

вираження, які слугують для інших цілей, виконують інші функції в мовній 

суспільній практиці даного народу» [3, с. 73]. 

Експресивний стиль виділяється на основі певних емоційно ситуативних 

критеріїв і визначається як традиційна сукупність мовних засобів для 

експресивного рівня спілкування - нейтральний стиль, знижений стиль  
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[1, с. 46]. Використовуються й інші терміни. Так, в концепції  

Р.Г. Піотровського знаходимо високі стилі, що охоплюють урочисто 

поетичний і науковий обіг; середні стилі, що включають літературно-

оповідний і літературно-розмовний стилі; низькі стилі - просторічні [4, с. 92]. 

Дж. Кеньон вказує на два рівня - стандартний і субстандартний, і на два 

функціональні різновиди - формальний і неформальний [5, с. 217].  

Ю. Ханнерц говорить про високі і низькі або формальні й неформальні стилі 

[6, с. 137]. В.Н. Ярцева пише, що «стильові питання тісно пов'язані з 

розчленуванням книжково-письмового та усно-розмовного типів мовлення» 

[7, с. 194]. 

Отже, кожному пласту лексики приписуються певні стилістичні функції, 

які фіксуються в лексикографічних посібниках у вигляді функціонально 

стилістичних послід. У даній роботі мова йде про нестандартну лексику, яка 

традиційно підрозділяється на «низькі» стилістично марковані слова 

(просторічна лексика), загальний сленг, спеціальний сленг (жаргони і арґо), а 

також вульгаризми. Але слід зауважити, що до цих пір немає чітких критеріїв 

розподілу слів до тієї чи іншої групи. 

Стилістично марковані слова знаходяться на кордоні між стандартною і 

нестандартною лексикою. Деякі лінгвісти відносять їх більше до 

нестандартного словникового запасу. Наприклад, Е. Партрідж в своїй праці 

«Мир слів» характеризує стилістично марковані слова нижче, ніж стандартну 

лексику, але вище, ніж сленг [8, с. 187]. А автори нового словника Вебстера 

вважають стилістично марковані слова характеристикою розмовної мови і 

неділового листування і не розглядають їх як «нестандартну» або «не 

літературну» лексику. Ми будемо дотримуватися думки Е. Партриджа, що 

стилістично марковані слова є частиною стандартного словникового запасу, а 

«низькі» стилістично марковані слова входять до кола розглянутої нами 

проблеми «нестандартної» лексики. 

Основну частину «нестандартної» лексики становить сленг, тобто слова, 

які можуть використовуватися в повсякденній мові, але не входять до 

стандартної лексики. Хоча, В.А. Хомяков вважає, що загальний сленг 

входить до лексики літературної мови як загальноприйнятий засіб 

стилістично зниженої мови, що несе емоційну оцінку навантаження [9, с. 11]. 

А.Д. Швейцер, навпаки, вважає загальний сленг одним з компонентів 

загальнонародного просторіччя, що знаходиться за межами літературної 

мови [10, с. 176]. 

Жаргоном вважається мова будь-яких професійних груп, яка доступна 

для розуміння лише їм. До арґо відносяться слова, які відокремлені 

вживанням будь-якою соціальною або віковою групою, особливо в 

кримінальних колах. Вчені до цих пір не можуть дійти єдиної думки, чи 

зараховувати жаргон і арґо до спеціального сленгу, або вважати їх окремою 

групою «нестандартної» лексики. Через свій грубий і непристойний характер 

вульгаризми однозначно відносять до «нестандартної» лексики. Вони несуть 

в собі значення, яке визначається як табу з точки зору стандартного 

англійського. 
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Будучи частиною національної мови і відображаючи її норми, 

«нестандартна» лексика формується за її тенденціями і законами розвитку. 

Іноді ці слова запозичуються з інших мов. Значна кількість таких слів 

виникає в результаті різного роду переносів, метафоричних і, рідше, 

метонімічних переносів. 

Основним прийомом поповнення словникового складу мови 

«нестандартною» лексикою є семантична деривація, в результаті якої 

відбувається розширення смислового обсягу слова літературного стандарту 

за рахунок появи в ньому просторічних лексико-семантичних варіантів. І слід 

зауважити, що ця закономірність не носить випадкового характеру. 

«Нестандартна» лексика формується переважно на базі кореневих слів 

німецького походження. Відповідно, джерелом виникнення етично 

понижених слів, які є вторинними одиницями номінації, служить в більшості 

своїй та ж лексика літературного стандарту, використання якої в переносних, 

знижених значеннях, характеризує «нестандартну» лексику в цілому  

[11, с. 93]. 

Коротко розглядаючи процеси словотворення в «нестандартній» 

лексичній системі, в даній роботі ми будемо наводити приклади з 

американського сленгу. 

Аффіксація - один з найбільш продуктивних способів словотворення в 

сучасній англійській мові, де зустрічається велика кількість афіксів як 

споконвічних, так і запозичених. Афікси включають в себе префікси, суфікси 

і інфікси. 

При утворенні «нестандартної» лексики, в тому числі і сленгізмів, 

використовуються ті ж афікси, що і в нейтральній лексиці, але в сленгу вони 

набувають більш широкого спектру значень. Найпоширенішим суфіксом, 

який передає культурну інформацію і висловлює значення активно діючої 

особи, є -er. Наприклад, greener - новачок або недосвідчений робочий (green - 

зелений, незрілий); juicer - алкоголік (juice -сік, випивка); jumper - злодій, 

який проникає в будинок через вікно (jump - стрибати); penciller - журналіст 

(pencil - олівець). Таких слів в американському сленгу налічуються сотні. 

Для утворення іменників досить широко використовується суфікс -ie, 

який надає сленгу відтінок фамільярності, іноді презирства або зневаги: 

drunkie - п'яниця, алкаш; baddie - лиходій, поганий дядько; goodie - хороша 

людина. 

В одиницях американського сленгу використовується негативний 

префікс no-, який передає очевидну нестачу, недолік того, про що йде мова в 

основі слова. Такі одиниці, як правило, пишуться через дефіс: no-hoper - 

невдаха, непотрібна людина (hope - сподіватися); no-name - не примітна 

людина (name - ім'я); no-show - не з'явився (show - показувати). 

Ще одним словотворчим елементом є -holic, виділений з alcoholic і потім 

набув поширення в загальному американському сленгу. Наприклад: 

workaholic - трудоголік (work - працювати); New Yorkaholic (New York - 

місто Нью Йорк); coffeеholic - дуже любить каву (coffee - кава); foodoholic - 

ненажера (food - їжа). 
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В англійській мові існує таке поняття, як полуаффікси, які також 

використовуються  для  утворення  сленгових  одиниць, наприклад: proof, -

man,  

-land, -like, - hood, -head та інші. Це такі афікси, які містять в собі риси 

суфікса, з одного боку, а з іншого боку, можуть бути окремим словом. 

Наприклад: freshman - початківець наркоман (fresh - свіжий); jellyhead – 

дурень (jelly - желе); hayhead - людина, що курить марихуану (hay - сіно); 

homeland - чорний квартал (home - будинок); knifeman - хірург (knife - ніж). 

Словоскладання так само, як і аффіксація, за своїми структурно-

морфологічними характеристиками будується на базі норм літературного 

стандарту. Найчастіше це відбувається шляхом складання двох 

субстантивних основ, наприклад: nutball - ідіот (nut - горіх, ball - м'яч); nutbox 

- психіатрична клініка (box - ящик, коробка); pigpen - поліцейський відділок 

(pig - свиня, pen - кошара). 

Абревіація (скорочення) є дуже характерним прийомом для утворення 

сленгізмів: mon (money - гроші), biz (business - справа, бізнес), fess (professor - 

професор), tec (detective - детектив). Т.М Бєляєва і В.А. Хомяков виділяють 

чотири способи усікань, коли може усікається початок, кінець, середина або 

початок і кінець слова [11, с. 111]. 

Редуплікація є одним з найдавніших способів словотвору, при якому 

нові слова утворюються шляхом подвоєння основи слова, яка при цьому 

може залишатися в своєму первісному вигляді (bye-bye), або змінюватися. 

Наприклад: jaw-jaw - бесіда, балаканина (jaw - щелепа). Найчастіше слова, 

утворені шляхом редуплікації, зустрічаються саме в сленгу. Такі одиниці 

потім можуть переходити в літературний стандарт, наприклад, англійське tip-

top (відмінний, першокласний) або hocus-pocus (фокус-покус, шахрайство). У 

мові такі слова можуть зберігатися століттями. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що вивчення 

тільки стандартної лексики будь-якої мови не дасть нам повного уявлення 

про саму мову і про дух народу який на ній розмовляє. Знання 

«нестандартної» лексики, а, особливо, американського сленгу, необхідні для 

успішного розуміння сучасної художньої літератури, мовлення радіо і 

телебачення, а також для перекладацької діяльності і простого спілкування з 

людьми, що говорять цією мовою. 
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ДІЄСЛОВА-ПРИСУДКА  

В ПАСИВНОМУ СТАНІ 
 

Один з найважливіших видів мовної діяльності, володіння яким 

необхідно для повноцінної роботи представників найрізноманітніших 

спеціальностей є переклад. На сьогодні він є найбільш перспективним 

засобом подолання існуючих мовних бар‘єрів. Основна мета перекладу 

пасивного стану дієслова в англійській мові і його відтворення в перекладах 

на українську – це розуміння змісту  речень у пасивному стані  та основних  

правил передачі цього змісту іншою мовою. Адже  правила використання, 

утворення  та частота їх застосування у різних мовах суттєво відрізняються. 

В англійській мові, як і в українській дієслово може знаходитись в 

активному (the Active Voice) та пасивному стані (the Passive Voice). Речення із 

присудком, що виражено дієсловом в активному стані, називається активним 

станом дієслова, а речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному 

стані, називається пасивним станом дієслова. Як і в українській мові, пасивні 

стани дієслова вживаються в тих випадках, коли особа, що виконує дію 

невідома або коли вважають непотрібним її згадувати. Наприклад: Business 

letters are usually written on special forms. – Ділові листи зазвичай пишуться на 

спеціальних бланках. [1. ст.10] 

Час пасивного стану утворюється за допомогою допоміжного дієслова 

to be у відповідному часі й форми дієприкметника минулого часу  

(Past Participle). Таким чином, при дієвідміні дієслова в пасивному стані 

змінюється тільки дієслово to be. У пасивному стані є лише дві групи  

Continuous: Present Continuous і Past Continuous. 

На українську мову дієслова в пасивному стані перекладаються: 

а)  дієсловом з часткою - ся (-сь). His voice was heard at the door. – Біля 

дверей почувся його голос. 
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б) сполученням дієслова бути з дієслівними формами -но, -то в 

безособових реченнях. That house was built last year. –  Той будинок було 

збудовано торік. 

в) сполученням дієслова бути з дієприкметником пасивного стану 

минулого часу. Where did you get the pies which were found in your room? – Де 

ви дістали ті примірники, які були знайдені у вашій кімнаті? 

г) дієсловом в активному стані в неозначено-особових реченнях. This 

invention is very much spoken about. –  Про цей винахід багато говорять. 

д) якщо в реченні з дієсловом у пасивному стані вказано суб'єкт дії, його 

можна перекласти українською мовою особовим реченням з дієсловом в 

активному стані. [2. ст.4] 

В англійській мові пасивні конструкції зустрічаються набагато частіше 

порівняно з українською. Пасивний стан вживається лише тоді, коли в центрі 

уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Суб'єкт дії 

при цьому здебільшого не вказується. Важливо пам‘ятати, що при перекладі 

українською мовою можна або зберегти пасивну форму, або замінити її 

активною. Особливу увагу слід звертати на те, чим саме обумовлене 

вживання пасивної форми в англійському оригіналі. Аналіз великої кількості 

прикладів показує, що пасивній конструкції в англійській мові надається 

перевага головним чином в наступних випадках: 

а) коли неможливо або небажано вказувати виконавця дії; 

б) коли потрібно поставити логічний наголос на об'єкті, а не на суб'єкті 

дії; 

в) коли потрібно зберегти цілісність підмета в реченні. [3. ст.11] 

Таким чином, на сучасному етапі вивчення іноземної мови адекватність 

перекладу конструкцій пасивного стану відіграє одну з важливих ролей, 

презентуючи, в цілому, інші види вирішення актуальної наукової задачі 

зіставлення граматичних особливостей перекладу українською мовою 

англомовних текстів, а також є найбільш перспективним засобом подолання 

існуючих мовних бар‘єрів. 
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WELLNESS TRAVELING: A GROWING TREND OF TOURISM 
TRAINING IN MODERN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Modern life is characterized by frequent stress, emotional overload and 

hypodynamia.  Everyone needs a high-quality and inexpensive preventive and 

recreational holiday, which today is predominantly represented by sanatoriums, 

hospitals, spa centers and health resorts [1].   

Recovery is a kind of recovery system that allows you to achieve emotional 

and physical balance in modern urbanized life.  The components of this system are 

moderate and comfortable physical activity, good rest, healthy food, complex skin 

care, optimism and positive thinking [2].   

Most people who use spa vacation are recurring customers because they 

satisfy them in such a way that no other vacation does.  Now more people are 

looking abroad to have a health experience that expands their cultural horizons [3]. 

The experience of health tourism does not include doctors or medical clinics, 

but is delivered by therapists who are study in integrated approaches to healthcare 

in comfortable conditions, which contributе to improving the quality of life.  The 

idea of wellness tourism greatly enhances the attractiveness of travel for health, 

which is usually related to "medical tourism" and its traditional treatments such as 

cosmetic surgery, cardiac procedures, knee replacement and dentistry, and is 

increasingly seen as  a separate concept: while medical tourism travels with the 

intention to consider the existing malaise, health tourism is a matter of prevention 

and improvement of lifestyle [4].  For example, Ananda in the Himalayas is a 

resort center in India, where guests can receive authentic Ayurvedic treatments, 

engage in yoga classes in the country where it originated, and light candles on the 

banks of the Ganges at dusk [3].   

Health tourism is a great travel healthcare area where people go abroad to 

take care of their own personal well-being or to improve their health habits.  It is 

intended for anyone seeking authentic, often non-traditional therapy, which may be 

inaccessible to them locally.  A key aspect of health tourism is the provision of 

alternative methods for achieving harmony between body, mind and spirit, and 

dozens of vacationers go for rejuvenating holidays and achieve their goals by 

visiting health resorts and health centers that include procedures that improve and 

rehabilitate health.  Health tourism is popular in a number of Asian destinations, 

such as Thailand, Singapore and Indonesia, as well as throughout Europe, where 

some of the most common treatments include such things as therapeutic massage, 

detoxification of clay baths, balancing ayurvedic procedures and cleansing of the 

large intestine [1]. 

Health tourism has shown impressive growth over recent years, and there 

seems to be no slowdown. As the health industry continues to grow in tourism, and 

as more information becomes available to the masses, it expects people's interest in 



223 

the above-mentioned procedures - plus many  other health centers, such as 

homeopathy, acupressure, yoga, reflexology, meditation, aromatherapy and 

hydrotherapy - will continue and, most likely, increase [4]. 

The spa & wellness market in the world is in a rapid development phase.  In 

most civilized countries, spa-rest became an integral part of the life of a self-

respecting citizen.  An increase in the daily burden of health brings thousands of 

clients around the world to spa institutions.  "Spa & Wellness" industry today is 

not only one of the segments of the international tourism market, but also an 

independent economic sector with its emerging demand and supply, norms and 

rules. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все 

потребують від нього бути учасником міжкультурної комунікації та мати 

необхідні комунікативні компетенції в сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах. Передбачається також, що фахівець 

має розвинені навички практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами, та спроможний оволодіти новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на 

кваліфікованих випускників, які вільно володіють іноземною мовою, зокрема 

англійською як мовою міжнародного спілкування. 

Концепція комунікативної стратегії навчання знайшла відображення у 

роботах багатьох науковців: Г.І. Бородіної, О.Я. Коваленко, А.Н. Лєонтьєва, 

https://www.tripsavvy.com/wellness-tourism-3090276
http://www.mymedholiday.com/article-info/50/156/wellness-tourism-a-growing-trend-for-health-conscious-travelers
http://www.mymedholiday.com/article-info/50/156/wellness-tourism-a-growing-trend-for-health-conscious-travelers


224 

Ю.І. Пассова, Г.В. Рогової та інших. Оскільки специфіка комунікативного 

підходу полягає у тому, що оволодіння засобами спілкування відбувається у 

процесі самого спілкування, навчальна діяльність, спрямована на вирішення 

конкретних комунікативних завдань, значно підвищує мотивацію у процесі 

оволодіння іноземною мовою взагалі та професійного спрямування зокрема. 

Метою цього дослідження є окреслення основних аспектів  формування 

комунікативної компетенції при вивченні іноземної мови майбутніми 

менеджерами. 

Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями Ради Європи, метою є 

не просто вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування цією мовою, тобто 

формування в студентів іншомовної комунікативної компетентності. До 

структури комунікативної компетенції належать: мовленнєва компетенція 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо); мовна компетенція (лексичні, 

фонетичні, орфографічні знання); дискурсивна компетенція; соціокультурна 

та соціолінгвістична компетенція; стратегічна компетенція. Студент повинен 

уміти здійснювати усне спілкування, розуміти на слух різну інформацію, 

логічно структурувати й передавати свої висловлювання, обирати ефективні 

стратегії для розв‘язання будь-якої проблеми. Основними факторами, які 

впливають на формування комунікативної компетентності в студентів, є 

професійна спрямованість, гуманістичний стиль спілкування, орієнтація на 

комунікативну культуру як на професійну цінність. 

В свою чергу, комунікативна компетенція – це знання, уміння та 

навички, необхідні для розуміння чужих та породження власних програм 

мовленнєвої поведінки, відповідно до цілей, сфер та ситуацій спілкування. 

Вона включає в себе знання основних понять лінгвістики – стилі, типи, 

способи зв‘язку речень у тексті тощо; уміння та навички аналізу тексту, а 

також власне комунікативні уміння – уміння та навички мовленнєвого 

спілкування щодо різних сфер та ситуацій спілкування, з урахуванням 

адресату та цілі [1, с. 84].  

Комунікативний підхід реалізується завдяки наступним 

закономірностям мовленнєвого спілкування: 

- мовленнєве спілкування є діяльністю за своїм характер; 

- процес комунікації має свою предметність, обмежену рамками заняття, 

теми, події, проблеми та ін.; 

- ситуація спілкування розвивається за усталеними у суспільстві 

моделями; 

- вибір мовленнєвих засобів зумовлюється особливостями процесу 

спілкування у тій чи іншій ситуації. 

Комунікативна компетенція з іноземної мови полягає в умінні студентів 

вести діалог, сприймати, відтворювати та створювати усні і письмові 

висловлення різних типів, стилів і жанрів. Студентам потрібно розвивати 

мовленнєву, мовну, дискурсивну, соціокультурну та соціолінгвістичну 

компетенції.  

На формування іншомовної комунікативної компетенції впливають як 

внутрішні, так і зовнішні фактори. Внутрішні фактори насамперед 
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обумовленні мотиваційною складовою особистості. Мотиваційна сфера 

визначається внутрішньою позицією особистості, її розвитком та 

становленням. До зовнішніх факторів відносимо соціальні умови: 

суспільство, в якому відбувається спілкування, його соціальну структуру, 

різницю між носіями мови у віці, соціальному статусі, культурному рівні, 

рівні освіти, місці проживання, різниці у мовленнєвій поведінці 

комунікаторів, що залежить від ситуації спілкування. Зміни, що відбуваються 

в нашому житті та житті суспільства, вимагають відповідного рівня 

комунікативної компетенції. 

Формування необхідного рівня іншомовної комунікативної компетенції 

в навчальному процесі відбувається за наявності таких дидактичних умов: 

урахування психолого-вікових особливостей людей, соціалізація та 

сприятливі соціальні умови, забезпечення викладачами оптимальних 

механізмів мовлення, педагогічна підготовка та майстерність викладача, 

підвищення рівня мотивації студентів до вивчення іноземної мови, 

впровадження інноваційних прийомів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, забезпечення студентів методичними матеріалами для 

комплексного формування комунікативної компетенції, розвиток 

пізнавальної діяльності студентів, сприятливі умови та комунікативна 

поведінка співрозмовників, створення типових ситуацій спілкування в 

навчальному процесі [2, с. 150]. 

Варто зазначити, що наукові статті, аудіозаписи, підручники, 

відеоматеріали, газети та журнали – усе це лише невеликий перелік 

автентичних джерел, які вивчає викладач іноземної мови, готуючи заняття, 

що реалізує комунікативний підхід. Особливої уваги заслуговують 

відеоматеріали, оскільки дають можливість поєднати звукові та зорові образи 

та пропонують студентам такі мовленнєві ситуації, в яких вони стають 

активними учасниками комунікації. Така практика сприяє одночасному 

розвитку вмінь та навичок аудіювання та говоріння. 

Пошук відповідного професійно орієнтованого матеріалу для майбутніх 

менеджерів вимагає від викладача знаходитися у постійному пошуку, 

професійному удосконаленні та поглибленні знань того предмету, котрий є 

основним для студентів. Викладач стикається з великою кількістю перепон 

на своєму шляху до забезпечення усіх лінгвістичних потреб студентів як 

майбутніх спеціалістів у певній галузі [3, с. 48].  

Комунікативний підхід дозволяє якісно по новому закріплювати 

відповідний лексичний матеріал, удосконалювати монологічне та діалогічне 

мовлення, формувати навички професійного читання та аудіювання. Коли 

студент відчуває реальну можливість використати отримані знання з 

іноземної мови у конкретних професійних та життєвих ситуаціях, його 

мотивація підвищується. Сучасний світ наочно демонструє випускникам, як 

на ринку праці зростають можливості спеціалістів зі знанням як загальної, 

так і професійної іноземної мови. 
Таким чином, реалізація комунікативного підходу в навчальному 

процесі майбутніх менеджерів з іноземної мови означає, що формування 
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комунікативної компетенції студентів відбувається шляхом безпосереднього 
залучення студентів іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, 
оволодіння фонетичними, лексичними, граматичними засобами спілкування 
спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння 
уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом 
реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що 
моделюють ситуації реального спілкування. 

Список використаних джерел: 
1. Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей: монографія / Р.О. Гришкова. – 
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2015. – 424 с. 

2. Стойко С. В. Реалізація комунікативного підходу в навчанні 
іноземних мов / С. В. Стойко // Вісник Чернігівського національного 
педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ, 2016. – Вип. 85 (Серія: 
Педагогічні науки). – С. 220-223. 

3. Столяренко О. Використання нетрадиційних методів комунікативного 
спілкування у навчанні англійської мови / О. Столяренко // Рідна школа. – 
2017. – № 9. – С. 47-49. 
 

Іванчук Дар’я, Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА                   

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ 
 

  Професійна іншомовна комунікативна підготовка майбутніх фахівців 
сфери обслуговування передбачає оволодіння іноземною мовою як засобом 
комунікації та набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності 
для успішного виконання подальшої професійної діяльності в галузі туризму. 
З огляду на це, в сучасних умовах вивчення іноземної мови у вищих закладах 
освіти є важливим напрямком оптимізації підготовки нової генерації 
спеціалістів, максимального задоволення освітніх потреб особистості і 
суспільства, диференціації професійної освіти [1, c. 36]. 

Цілком очевидно, що на тлі процесів глобалізації все більшого 
значення набувають іншомовні комунікативні здібності сучасних 
спеціалістів. При цьому все більшої актуальності набуває завдання 
удосконалення процесу формування іншомовної компетенції, що є 
невід‘ємним компонентом повноцінної професійної підготовки та 
передумовою продуктивної діяльності фахівців у галузі туризму. 

Сучасні соціально-культурні тенденції розвитку суспільства ставлять 
нові вимоги до змісту вищої освіти [2, c. 15]: 

1. Гуманізація освіти. Вона спрямована на подолання протиріч між 
 вузькопрофесійною та загальнокультурною підготовкою студентів на основі 
 знань про людину і людську діяльність. 
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2. Формування у майбутніх спеціалістів умінь організаторської та 

управлінської діяльності – навчання студентів методом роботи з людьми, 

вмінню позитивно впливати на них і будувати відносини з ними. 

3. Формування творчого мислення та інтелектуальних здібностей 

спеціалістів, вмінню вчитися. 

Культура професійного спілкування характеризується рівнем розвитку 

комунікативних знань і вмінь та дозволяє  здійснювати  міжсуб‘єктивну 

взаємодію, спрямовану  на  ефективне  виконання  професійних  обов‘язків 

[4, c. 73]. 

Інформаційно-комунікаційний характер процесів побудови, 

функціонування і подальшого розвитку інформаційного суспільства 

визначально зумовлює і передбачає широке впровадження і використання в 

освіті інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідно зростає 

актуальність підготовки фахівців, зокрема для сфери туризму, до роботи з 

різноманітними засобами інформації, передусім електронними. Не менш 

актуальною є потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до 

спілкування на професійні теми іноземною мовою. Особливо важливим для 

майбутніх фахівців сфери туризму є уміння й навички роботи з іншомовними 

засобами інформації. 

Зокрема, процес навчання спілкуванню іноземною мовою повинен 

будуватися з урахуванням психологічних механізмів, що лежать в основі 

формування, вироблення й закріплення складних комунікативних умінь та 

навичок і психологічних закономірностей організації стосунків між 

викладачем та студентом, між фахівцем і споживачем послуг, у колективі.  

[3, c. 34]. 

Формування компетентності, тобто здатності застосовувати знання та 

вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної освіти. Підготовка фахівців у ВНЗ полягає в набутті та розвитку у 

студентів набору ключових, загальногалузевих та предметних компетенцій, 

які визначають його успішну адаптацію в суспільстві. 

До структури іншомовної комунікативної компетенції майбутніх 

фахівців з туризму , на нашу думку, слід включити такі компоненти як мовні 

компетенції (лінгвокомунікативну і лінгвокраїнознавчу) і компетенції, що 

характеризують полікультурну мовну особистість, поліконцептуальну, 

полілінгвістичну і комунікативно-технологічну [1, c. 56]. 

Іншомовна комунікативна компетентність у сучасних умовах 

активізації і розширення міжкультурної співпраці України з багатьма 

країнами світу, у тому числі у сфері туризму, є необхідною умовою для 

здійснення успішної конкурентоспроможної професійної діяльності фахівця 

цієї галузі. Формування іншомовної комунікативної компетентності є 

найбільш актуальним завданням професійної освіти у цій галузі. 

Формування мовленнєвих і комунікативних компетенцій відбувається 

шляхом [3, c. 86]:  

1.Поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему 

іноземної мови, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і 
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ситуаціях спілкування та вдосконалення вмінь і навичок спілкування в 

науковій та офіційно-діловій сферах, оволодіння різноманітними стратегіями 

і тактиками ефективної комунікації, генерування вартісних зразків власної 

мовленнєвої творчості, виховання потреби самоосвіти і самооцінки для 

постійного вдосконалення особистісно–мовленнєвої діяльності;  

2.Розвитку вмінь і навичок переконливо викладати свої думки, 

дискутувати, використовуючи різні способи аргументації, вести діалог із 

співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету; працювати 

з різними типами текстів, у тому числі й з мовними формами різних жанрів, 

стилів і підстилів; 

 3.Оволодіння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні явища 

й факти, коментувати їх, оцінювати їх під кутом зору нормативності, 

відповідності ситуації спілкування;  

4.Формування дослідницької компетенції, удосконалення вмінь і 

навичок самостійної роботи з науковим текстом, різноманітними джерелами 

наукової інформації, зокрема електронної, розвиток умінь інформаційної 

переробки тексту, пошук інноваційних технологій. 

Вивчення іноземних мов зорієнтоване на фундаменталізацію 

підготовки спеціалістів туристського профілю, яка здійснюється у двох 

взаємопов'язаних напрямках; профілювання фундаментальної підготовки, що 

передбачає оптимізацію змісту фундаментальних дисциплін з ціннісними 

орієнтирами дисциплін професійного напрямку; фундаментальність 

професійного вивчення іноземних мов  підвищення світоглядно- 

методологічного  рівня   викладання  спеціальних  курсів   з іноземних   мов 

[2, c. 12]. 

Отже, варто підкреслити, що вивчення іноземної мови впливає на 

формування іншомовної комунікативної компетенції й тісно пов'язане з 

реалізацією принципів професійно-орієнтованого підходу до процесу 

навчання і специфікою викладання іноземної мови з визначеною метою 

підготовки фахівців туристичної галузі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

Використання сучасних інформаційних технологій при вивченні 

іноземної мови майбутніми менеджерами – надзвичайно актуальне і 

водночас проблематичне питання. В методиці викладання іноземних мов ця 

проблема розробляється з початку 80-х років ХХ століття. Сьогодні 

використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення 

іноземної мови. Тому вчитель іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної 

фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, 

використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання. Це вимога 

часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, 

який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, 

комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуалізованим. У 

сучасному світі майбутнім менеджерам належить не лише спілкуватись, а й 

будувати професійні стосунки, позиціонувати свої інтереси та презентувати 

себе. Саме тому останнім часом великого значення надають інформатизації 

системи освіти.  

Аналіз педагогічних досліджень та публікацій дозволяє стверджувати, 

що підґрунтям у розробці педагогічних технологій слід уважати багатий 

досвід, накопичений вищою школою з питань організації й оптимізації 

навчання, який відобразили у своїх роботах відомі вчені: С. Архангельський, 

Ю. Бабанський, В. Беспалько, С. Гончаренко, Р. Гуревич, В. Євдокімов,  

І. Лернер, А. Нісімчук, О. Падалка, О. Пєхота, І. Прокопенко, С. Сисоєва,  

М. Скаткін, Н. Тализіна, С. Шацький, О. Шпак та інші. Педагогічні і 

теоретичні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі досліджені у працях Б. Бесєдіна, Ю. Горошка, М. Жалдака, Ю. Жука, 

В. Загвязінського, Ю. Машбиця, В. Монахова, Н. Морзе, А. Пенькова,  

Є. Полат, С. Ракова, Ю. Рамського та інших.  

Метою даного дослідження є обґрунтування використання інтернет 

технологій у процесі іншомовної підготовки майбутніх менеджерів. 
Якісна мовна підготовка студентів-менеджерів неможлива без 

використання сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні 

інноваційні технології в освіті – це використання інформаційних та 

комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з 

навчальними комп‘ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні 

технології в навчанні іноземних мов, створення презентацій у програмному 

середовищі Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі 

Інтернет [3, с. 360]. 

Розглядаючи питання щодо використання Інтернет-ресурсів у навчанні 

іноземних мов, можна виділити такі позитивний момент його впровадження: 



230 

- мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео 

матеріали 

- дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід; 

- сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися 

інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи 

професійного життя; 

- підвищує поінформованість щодо інших мов та культур; 

- завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні 

компетенції; 

- забезпечує сучасним матеріалом, що відповідає інтересам і потребам 

студентів; 

- пропонує автентичний і актуальний матеріал [1, с. 58]. 

Найпростіше використання Інтернету – це використання його як 

джерела додаткових матеріалів для викладача та студента. Це величезна 

довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення 

мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час 

традиційного заняття. 

Доцільність застосування аудіовізуальних інтернет-джерел у навчанні 

іноземної мови визначається метою розширення, поглиблення та 

спеціалазації мовного матеріалу. Широке застосування оригінальних аудіо- 

та відеозаписів із супровідними титрованими рядками, які вказують на екрані 

або іншомовні висловлення, або ж їх переклад, уможливлює ефективну 

реалізацію в практиці навчання багатьох дидактичних правил, зокрема такого 

основоположного, як принцип наочності. Аудіовізуальна наочність може 

виконувати функцію джерела інформації про мовні знаки. Мультимедійні 

засоби навчання об‘єднують позитивні властивості візуальних та вербальних 

засобів завдяки властивій їм універсальності та реалізують їх з безумовно 

більшим ефектом [4, с. 360]. 

З огляду на це на сучасному етапі технологічного розвитку суспільства 

Інтернет-спілкування є не додатковим, а окремим повноцінним видом 

людського спілкування. У такому контексті рівень сформованості 

іншомовної комунікативної компетенції студентів буде визначатися не лише 

вмінням спілкуватись іноземною мовою за особистої присутності учасників 

спілкування, а й умінням обмінюватись інформацією через будь-які сервіси 

та служби мережі Інтернет. 

Для використання Інтернету на заняттях з іноземної мови потрібна 

комп‘ютерна аудіторія з підключенням до мережі Інтернет. Також викладач 

повинен добре розуміти, які сайти є корисними для вивчення іноземної мови 

і які слід використовувати на заняттях. Треба розуміти усі аспекти, від 

котрих залежить ефективність навчання за допомогою Інтернет-сайтів. 

Викладач повинен чітко формулювати завдання; коректно робити добор 

матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції студентів; вміло 

використовувати час і простор. Також потрібно допомагати студентам 

зрозуміти навчальну інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною 

мовою. Викладач повинен бути поруч зі студентом, коли той потребує 
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допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, 

спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі студенти були задіяні протягом 

усього заняття [2]. 
Таким чином, Інтернет – це величезна додатково-інформаційна система, 

яка може бути використана для вивчення іноземної мови майбутніми 

менеджерами. Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами – засіб 

реалізації багатьох цілей і завдань, які студенти можуть виконати: 

самостійний пошук інформації студентів для створення певного проекту, 

презентації; поглиблення самостійного вивчення основної чи другої 

іноземної мови; самостійна підготовка до складання екзамену; формування і 

розвиток вмінь і навичок читання, безпосереднього використовуючи 

матеріали різного ступеня важкості; формування і розвиток навичок 

аудіювання на основі аутентичних звукових текстів мережі Інтернет; 

вдосконалення умінь монологічного і діалогічного мовлення на основі 

представлених викладачем чи студентом матеріалів із мережі Інтернет; 

вдосконалення навичок письма при самостійній відповіді на електронні 

листи; поповнення лексичного запасу, активного чи пасивного, лексикою 

сучасної іноземної мови. 
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                       ОСБЛИВОСТІ  ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ 
 
         У сучасному світі спостерігається надзвичайно стрімкий розвиток 

суспільства та розширення міжкультурних зв‘язків, що відіграє великий 

вплив на всі сфери людської діяльності, саме тому важливим являється 

постійний обмін інформацією, у зв‘язку з цим зростають і вимоги до 

перекладу та особливо до його якості. Серед багатьох перекладачів, 

редакторів та вчених часто постає проблема перекладу власних назв. Для 

будь-якого перекладача дана проблема є надзвичайно цікавим викликом до її 
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вирішення, а також трудомісткою та відповідальною працею, так як 

недостатнє знання культури, історії, політичного життя може стати 

причиною неадекватного перекладу, який в результаті бути сприйматись 

неправильно, або ж не сприйматись взагалі. 

В галузі вивчення і аналізу даного питання є досить незначний досвід. 

В загальному, важливе значення займають роботи таких лінгвістів як 

Т. Г. Левицький, Л. Я. Черняховська, А. М. Фітерман, Л. С. Бархударов, 

А. І. Рибакін [4, c. 175-176]. Надзвичайно важливою вважається праця  

І. В. Корунця «Теорія і практика перекладу». В даній книзі він чітко описав 

та пояснив основні принципи і способи перекладу. 

На сьогодні Україна намагається швидкими темпами налагоджувати 

всебічні стосунки з іншими країнами світу. Тому проблема в достовірному 

перекладі набуває важливого значення. Перш за все це стосується англійської 

мови, яка є мовою міжнародного спілкування в головних сферах 

міжнаціональних відносин.  

Власні назви у англійський мові являються  слова, словосполучення або 

речення, які виступають для виділення іменованого ним об'єкту з ряду 

подібних, індивідуалізуючи та ідентифікуючи цей об'єкт. Виділяється певна 

класифікація власних назв: антропоніми – імена людей; топоніми – 

географічні назви; теоніми – назви божеств; зооніми – клички тварин; 

астроніми – назви небесних тіл; космоніми – назви зон космічного простору і 

сузір‘їв; хрононіми («квазівласні імена») – назви відрізків часу, пов‘язані з 

істричними подіями; ідеоніми – назви об‘єктів духовної культури; 

хрематоніми – назви об‘єктів матеріальної культури; ергоніми – назви 

об‘єднань людей: товариства, організації тощо; гідроніми – назви 

водоймища; етноніми–назви народів, етнічних груп [7, с.187]. 

Багато науковців виділяють чотири основні способи перекладу власних 

імен: транслітерація, транскрипція, калька (калькування), транспозиція. 

Розглянемо детальніше кожний із них. 

Транслітерація – це «формальне відтворення початкової лексичної 

одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу; буквена імітація форми 

початкового слова» [1, с. 576]. Для прикладу можна виділити компанію 

«Зелена кульбаба», яка буде перекладатися «Zelena kulbaba», якщо звичайно 

це не суперечить статуті фірми та не вказано назву іноземною мовою. 

Транскрипція, або ж вона має ще назву транскрибування, яка полягає у 

фонетичній передачі назв так, щоб вони звучали на англійській мові. 

Транскрибують лише деякі англійські назви, до складу яких входять 

неординарні голосні фонеми англійської мови, які утворюються за 

допомогою різноманітних звукових  та буквених комбінацій. У транскрипцію 

застосовують для передачі назви фірм, організацій, установ, наприклад: 

«Dogan Holding» – «Доган Холдинг», «Jumbo Electronics» – «Джамбо 

Електронікс» та багато інших [7,с.120]. 

Калькування – прийом перекладу, який базується на тому, що складові 

частини слова або словосполучення можна замінити їх прямими 

відповідниками мовою перекладу. Цей спосіб зазвичай використовується при 
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передачі значення складних слів і термінів-словосполучень, як «Westerner» – 

«Західник», «unitary board of directors» – «унітарна рада директорів», «out-of-

the-box thinking» – «креативне мислення» або ж назв державних установ, 

громадських організацій – «National Commercial Bank» – «Національний 

комерційний банк», «Global Investment House» – «Всесвітній інвестиційний 

дім» [3, c. 448]]. 

Транспозиція базується на використанні однієї мовної форми у функції 

іншої форми – протилежної їй в парадигматичному ряді форми. У загальному 

значенні, транспозиція - це перенесення будь-якої мовної форми, наприклад 

транспозиція часів (використання теперішнього часу замість минулого або 

майбутнього). Так при перекладі «Queen Anne Street» – «вулиця королеви 

Анни», королева Анна є історичною особою, і має перекладатися саме так, а 

не Ен, так як це може викликати певні непорозуміння [2, c. 65]. 

Для того, щоб правильно та достовірно писати іноземні власні назви 

українською мовою, необхідно мати певні знання способів їх перекладу. 

Проте  в багатьох випадках це не є власне перекладом. Як правило, власні 

назви транскрибуються або транслітеруються. Хоча існують  деякі випадки, 

коли вони перекладаються. Абсолютно точних правил перекладу англійських 

власних назв на українську мову і навпаки ще не встановлено.  

Адже повних еквівалентів на орфографічному, а тим більше на 

фонологічному рівні майже не буває, тому що звуки того самого класу навіть 

у близькоспоріднених мовах досить різняться між собою. Внаслідок цього 

еквівалентних трансформів на рівні звукового відтворення англійських 

власних назв українською мовою і навпаки бути не може. Тим більше, що 

деякі звуки нашої мови взагалі не мають відповідників у фонетичній системі 

сучасної англійської мови, де практично відсутня палаталізація приголосних, 

немає подовження приголосних, фактично відсутні прямі відповідники 

нашим приголосним (г, х, ц) тощо [7,с.119]. Дані критерії створюють 

труднощі при передачі українських власних назв іноземними мовами. 

Зокрема й при відтворенні звукової форми українських особових назв 

англійською мовою (як і англійських - українською) доводиться часом 

використовувати найближчі фонеми. 

Отже, на сьогоднішній день ще не виділено чітких правил перекладу 

власних назв. До цього часу залишається не вирішеним питання відтворення 

деяких українських голосних звуків англійською мовою. В деяких 

англійських назвах з особливими орфографічними формами при перекладі на 

українську мову упускаються або додаються букви. Передача деяких власних 

назв українською та англійською мовами має встановлюватись при співпраці 

лінгвістів з істориками та географами.  
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POLITICAL CORRECTNESS ON CAMPUS: ISSUES OF JUSTICE AND 

MANIPULATION 
 

―What I think political correctness debate is 

really about is the power to be able to define. 

The definers want the power to name. And the 

defined are now taking that power from them.‖ 

Tony Morrison 

 

Political correctness is generally defined as  the attitude or policy of 

being extremely careful not to offend or upset any group of people in society who 

have a disadvantage, or who have been treated differently because of their sex, 

race, or disability [1]. 

However, Robin Tolmach Lakoff (2000) argues that ‗political correctness‘ has 

never formed a unified concept and has undergone a lot of transformations since 

the 1930s [6]. As he puts it, the expression ‗politically correct‘ is a linguistic 

weapon that has changed hands many times. Here is a brief history of its semantic 

development: 

1932 – leaders of the U.S. Communist Party expressed their support for the 

United Farmers League, stating that their programme was ―politically ‗correct‘ to 

the last letter.‖ (that is, it fell in line with the party policy); 

1964 – ―I‘m here to tell you that we are going to do those things which need 

to be done, not because they are politically correct, but because they are right.‖ 

President Lyndon B. Johnson mentions political correctness in opposition to right 

actions; 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/attitude
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/policy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extremely
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/careful
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/offend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/upset
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/society
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/disadvantage
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sex_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/disability
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1989 – the slogan ―P.C. and Proud‖ (P.C. means ‗politically correct‘) is 

spread among students on campus, it states their general positive attitude to the 

notion; 

2015 – ―It‘s such a term of ridicule,‖ Melanie Huff says. ―Even those of us 

who would still want to strive to that as a conceptual goal wouldn‘t use that term.‖ 

2015 – ―I think the big problem this country has is being politically correct. 

I‘ve been challenged by so many people and I don‘t, frankly, have time for total 

political correctness. And to be honest with you, this country doesn‘t have time, 

either.‖ Donald Trump [6; 7]. 

Thus, the term ‗political correctness‘ has transformed from compliance of 

certain actions with specific political beliefs to generally negative attitude, and 

even a matter of ridicule. On the other hand, the philosophy of political correctness 

spread far beyond the sphere of politics and has been eagerly accepted by the 

students, turning it into a big issue of campus life. 

The reason why political correctness has gained such popularity in the 

academic sphere in western countries is the following: for centuries many people 

were deprived of their right to gain education and, consequently, become 

respectable citizens. Nowadays, this barrier has been broken and political 

correctness is an efficient tool which is used by the formerly oppressed to fight 

back their rights and even take revenge on the oppressors.  

For instance, campus activists have seen to it that students entering American 

universities receive lists of forbidden words, such as the use of ―man‖ in generic 

reference to human beings (for example, the word ―congressman‖ for any member 

of Congress, which is said to be an affront to women). Those lists provide 

substitute diction for the censored words (e.g. ―freshperson‖ for freshman). 

Striving to use politically correct terminology can sometimes feel like 

treading through a language minefield. Here are some of the words, which are not 

safe to use on campus because they may offend someone: 

- lame(may sound offensive to people with amputated limbs), 

- normal, 

- mothering, 

- fathering [3], 

- ―Mr.,‖ ―Mrs.,‖ and ―Ms.‖ (City University of NY) [5] 

In 2015, the University of Wisconsin-Milwaukee declared the phase 

―politically incorrect‖ as taboo. ―Over time PC has become a way to deflect, say 

that people are being too ‗sensitive,‘ and police language,‖ reads a poster created 

by the university‘s Inclusive Excellence Center. ―It is disconnected from authentic 

understanding of impact.‖ Use of the PC term is considered a microaggression at 

the university [7]. 

The ―Language Awareness Campaign‖ at Western University in London 

declared a bunch of words and phrases to be ―violent‖ — including ―skinny‖ and 

―get over it.‖ Oh, and ―whitewashed,‖ ―because it is used to insult those who do 

not conform to negative stereotypes of a community or culture‖ — yes, despite the 

fact that it can also be used to describe a freshly painted fence [8]. 

http://www.nationalreview.com/article/425339/university-language-campaign-get-over-it-blind-and-skinny-are-violent-words-katherine
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The University of California–Merced hosted a ―teach-in‖ to explain that a 

student who went on a stabbing spree did so because of ―masculinity‖ 

and not terrorism. After all, the fact that he was found with a photo of an ISIS flag 

and the fact that reminders to pray to Allah and a manifesto about how much he 

wanted to behead his classmates were found among his belongings was not enough 

evidence to suggest that this might have anything to do with Islamic extremism [9]. 

Some universities are facing charges for not being politically correct even 

because of the names of some buildings or memorials. For example, Georgetown 

University will rename two buildings named for school presidents who organized 

the sale of Jesuit-owned slaves to help pay off campus debt in the 1830s, the 

university‘s president announced. Mulledy Hall, a new student dormitory named 

for the president who authorized the sale of about 272 slaves to a Louisiana 

plantation owner in 1838, will be called Freedom Hall until a permanent name is 

chosen. McSherry Hall, which houses a meditation center and was named for 

another university president who served as an adviser on the slave sale, will be 

called Remembrance Hall until it is renamed [4]. Yale is pushed to strike the racist 

leader‘s name from Calhoun College.  

To conclude, it is evident that the issue of political correctness deals more 

with the power to define some things, beliefs and words as right or wrong than the 

respect for disadvantaged people. Some critics even claim that colleges have 

crossed the line on restricting free speech on campuses in the name of political 

correctness. 
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THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE FOR SUCCESSFUL     
INTERNATIONAL ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

First of all, it should be noted that knowledge of English in an international 

organization is an opportunity for the exchange of information between people, 

through which the relationship of one employee to the knowledge and 

understanding of another. Exactly thanks to the knowledge of one language, 

confidence and perceptions of views are achieved. This is a necessary element in 

the activity of the manager, who, communicating with subordinates, receives 

information for acceptance solutions, supports business contacts with partners. 

Entrepreneurship is crucial for the development of any country because of its 

ability to drive economic growth. Economies flourish because entrepreneurs adapt 

to changing times to supply the needs of their communities through the application 

of information, imagination, and initiative as they strive to derive greater or 

different values from a country‘s human and natural resources. In doing so, 

language, the most important communication tool at the disposal of human society, 

is employed to articulate business ideas, to set up enterprises and to interest the 

public in the products or services that arise from them. The following takes a close 

look at what is meant by communication, it delineates the steps involved in the 

communication process before looking at three communication theories that 

entrepreneurs utilize in their attempts to achieve entrepreneurial success. The role 

of English language is examined in some detail and factors responsible for its 

dominance in the business world are scrutinized for the implications it has for the 

development of effective entrepreneurship in the emerging economies. 

The competitive advantages gained through entrepreneurship cannot be 

achieved without effective communication skills, in particular, through the use of a 

language such as English. Ideas, products or services arising from entrepreneurship 

generate interest and assume economic value only when they are brought to public 

attention through the use of a language that has world-wide appeal. Indeed, 

economic security of the most countries in the world depends on their negotiating 

and marketing skills in English [1]. 

In the world and domestic science the problems of communication in the 

organization are deeply studied. In particular, works of V.M. Bebik, A.B. 

Zverintseva, T.M. Orlova, L.M. Prus have been devoted to these questions. 

Good communication skills is therefore a valuable asset that enables the 

entrepreneur to establish and disseminate the goals of his enterprise, develop plans 

and organize human and other resources in the most effective and efficient way. It 

https://www.jihadwatch.org/2015/11/uc-merced-mourns-sympathizes-with-jihad-stabber-faisal-mohammad
https://www.jihadwatch.org/2015/11/uc-merced-mourns-sympathizes-with-jihad-stabber-faisal-mohammad
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enables him validate his efforts especially during difficult times which in turn 

affects his relationships with others and decide the outcome of the enterprise. By 

examining the purpose of communication, clarifying ideas before attempting to 

communicate, considering the content and overtones of messages, using 

unambiguous words and sentences, expressing thoughts logically and in straight 

forward manner, following up messages with actions, and approximating actions 

with goals of the organization, the entrepreneur is better able to control the 

performance of his business [2]. 

English language plays a very important role in the managing of an 

international organization, because it provides communication both between 

employees of the company, and in relations between other companies and their 

direct business partners. 

The Communication Accommodation Theory is used to provide 

communication in international organizations. This theory focuses on the role of 

conversations or dialogues in interpersonal interactions. At the same time, it 

acknowledges the possibility of conflict between communicators. Having observed 

the complex nature of conversation, Howard Giles the proponent of this theory, 

took into consideration the reasoning behind as well as the consequences of what 

happens when two speakers alter their communication styles. According to him, 

the concept of ―convergence‖ takes into account how people adjust what they say 

or accommodate what they hear in their attempts to adapt to the thinking of others, 

Howard Giles explains that convergence signals approval or agreement which 

creates rapport between people while on the other hand, ―divergence‖ occurs when 

people choose to ignore adapting strategies. Where the entrepreneur is concerned, 

it is essential that he understands that he may need to converge or diverge in order 

to persuade people to accept his ideas or to dissuade others from a course of action 

[3]. 

It should be concluded that the knowledge of English in the management of 

an international organization plays an important role for communication between 

employees and organizations, because work is impossible without understanding 

between people. 
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ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Мова - барометр суспільного розвитку, вона знаходиться у постійному 

русі, вона розвивається, вдосконалюється, має своє минуле, теперішнє і 

майбутнє. Однією з характерних особливостей мови є нерівномірний 

розвиток окремих сторін (аспектів) мови. Як відомо, швидше всього 

змінюється словниковий склад [3; с. 75].  

Словниковий запас мови - це сукупний продукт дії системи рушійних 

механізмів мовного розвитку. Найголовніший - механізм мовної номінації як 

постійний внутрішньомовний процес реагування на нові реалії дійсності. 

Мова як іманентний організм постійно потребує поповнень. Одні слова 

витісняються іншими; і слова, цілковито не зв'язані раніше один з одним, 

утворюють синонімічні відношення один з одним внаслідок виникнення в 

них нових значень, неологізми або виходять з вжитку, не встигнувши 

закріпитися у мові, або входять в лексичну тканину мови. 

Поява лексичних одиниць обумовлена соціальною потребою в 

найменуванні всього нового і в його осмисленні; внутрішньомовними 

факторами - тенденціями економії, уніфікації, системності мовних засобів, 

варіюванням номінації з різною внутрішньою формою; етимологічно; 

задачами експресивно-емоційної, стилістичної виразності.  

Потреба в найменуваннях велика і практично безкінечна, як безкінечний 

пізнавальний світ у всій багатоманітності вже відкритих зв‘язків. 

Оскільки виникнення нових слів безпосередньо пов‘язано з новими 

явищами у розвитку суспільства, можна відмітити, що кількість неологізмів 

завжди збільшується, коли відбуваються важливі події, з‘являються нові 

теорії, нові соціальні прояви, нові тенденції поведінки [2; c. 216]. 

Незважаючи на достатній запас лексики, що його має кожна мова, у ній 

постійно утворюються і вводяться до вжитку нові слова і нові значення уже 

існуючих слів. Нове слово чи значення може ввести окрема особа у якійсь 

мовній ситуації. Потім це слово підхоплюється угрупованням мовців, 

засобами масової інформації, і якщо воно відповідає вимогам у межах нації, 

то воно може завоювати загальне визнання, стати повноправною одиницею і 

знайти, нарешті, місце у лексикографічних джерелах. 

Значні соціальні події викликають і відповідні зміни у лексиці. Це ми 

бачимо на прикладі скандинавського і норманського завоювань Англії. За 

новітнього часу англійська мова такою кількістю слів не збагачується, і, 

взагалі, запозичень у сучасній англійській мові за поодинокими винятками, 

практично не відбувається. Нині вона є джерелом запозичень інших мов 

світу, особливо у зв‘язку з її поширенням на заморських територіях. 
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Неологізм – це мовна одиниця, що утворена для визначення нового 

поняття. У наш час – це найменування нових речей, товарів, ліків, продуктів 

сучасної технології. Неологізми утворюються на ґрунті нових концепцій, 

соціальних явищ, міжнародних стосунків. Наприклад: airraidguard  «учасник 

протиповітряної оборони», blackmarkerteer «спекулянт», beatnik «бітник», 

quant «квант»,  folk-roker  «виконавець народної музики», Third-worldism 

«рух країн третього світу», antitheater «анти театр», bannerette «прапорець», 

videoplayer «відеоприставка», détente «десант, розрядка міжнародної 

напруженості», motorinn «готель для автолюбителів», shuttle «човниковий 

космічний корабель», memorystorage «електронна пам'ять», gene-splicing 

«розщеплювання ген». 

Неологізмами можуть бути як зовсім нові слова, яких раніше не було у 

мові, так і вже існуючі слова і словосполучення, які отримали нове значення, 

а також слова, створені з існуючих у мові елементів. Що до самого терміну 

неологізм - то це є нове слово (стійке сполучення слів), нове або по формі або 

по змісту. За іншим визначенням, неологізми - слова, значення слів або 

сполучення слів, які з'явилися в певний період в будь-якій мові чи 

використовувались один раз в будь-якому тексті або акті мовлення або такі, 

що відкриваються у процесі діяльності людини. 

Виходячи з цього, у вокабулярій неологізмів можна виділити: 

1.Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): 

audiotyping - аудіодрукування, bio-computer - комп'ютер), котрий імітує 

нервову систему живих організмів, thought-processor- комп‘ютер, котрий 

логічно будує та розвиває ідеї. 

2.Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням яке 

вже передавалося раніше іншою формою:sudser – мильна опера,big С (мед.) - 

рак. 

3.Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається 

формою, котра вже була в мові): bread - гроші,drag - скукота, acid- наркотик 

ЛСД. 

В мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що 

пов'язано з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли 

в зв'язку з науково-технічним прогресом. 

Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих 

слів. При цьому можливі такі варіанти: 

1) старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попереднє 

(раніше існуюче). 

2) в семантичній структурі слова з'являється ще один лексико-

семантичний варіант (ЛСВ) при збереженні всіх традиційних. 

Серед семантичних інновацій останніх десятиліть переважають одиниці 

другого типу. Таке слово mafia розширило значення: стало означати «будь-

яка таємна організація, замкнуте коло, клан». Серед найбільш вживаних 

нових значень в сучасній англійській мові можна виділити: charisma - сильна 

особиста притягуюча сила; bummedout - розчарований; go-go - динамічний, 

сильний; bananas - сходити з розуму.  
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Слово box утворило кілька нових значень. В британському варіанті воно 
означає «телевізор». В американському варіанті новий ЛСВ має значення 
«портативний магнітофон». Телевізор в США в обстановці неформального 
спілкування називають the tube (ще одне додаткове значення в семантичній 
структурі слова tube) або the boot tube. 

Широко використовується в обох варіантах англійської мови 
прикметник heavy  в новому значенні «серйозний». (Особливо у фразі It is а 
heavy question (problem)). В цілому, серед семантичних інновацій 
спостерігається тенденція до утворення більш абстрактних ЛСВ слова, 
розширення його значень. Спеціалізація значень менш характерна для 
останніх десятиліть. Семантичні неологізми в більшій мірі ніж інші види 
новоутворень застосовуються в слензі. Своєрідність неологізму полягає у 
тому, що він визначається лише чуттям мовця. Чітких критеріїв визначення 
неологізму як мовного явища немає, а спроби відмежувати його за певними 
правилами поки що позитивних наслідків не дають.  

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що словниковий склад англійської 
мови є одним цілим і постійно змінюється та поповнюється новими мовними 
одиницями. У сучасній англійській мові накреслюється тенденція до 
збільшення словникового складу. Кількість нових слів швидко зростає, різні 
сфери і галузі людської діяльності постійно збагачуються ними, і необхідно, 
в міру можливостей, простежити цей процес. Неологізми складають частину 
лінгвістичного фонду, тому цілком природно, що лінгвісти розглядають 
неологізми як важливу складову сучасної літературної англійської мови. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ 

 

Глобалізація ринку призводить до того, що переклад рекламних текстів 
набуває дедалі більшого значення. Реклама є особливою формою суспільної, 
непрямої комунікації, в якій усі аспекти комунікативного процесу чітко 
заплановані. Вона є не тільки засобом організації діяльності, яка 
здійснюється в комерційних та політичних цілях, але й продуктом 
соціокультурного порядку, елементом масової культури, однією з її 
рушійних сил. При перекладі рекламних текстів необхідно враховувати не 
лише стратегічні рішення первинного концепту, але й можливість його 
функціонування в рекламному полі культури цільового ринку. 
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Рекламний текст є ефективним інструментом впливу на суспільні 
процеси та на формування певної ідеології. Основними стратегіями в 
рекламних текстах є комунікативний тиск і комунікативне маніпулювання, 
що реалізується за допомогою вербальних та невербальних компонентів 
рекламного тексту [2, с.210]. 

Передумовою для визначення ролі культурних факторів при перекладі 
реклами є знання точного співвідношення між культурою та рекламою. 
Останню можна представити як комунікативний процес між підприємством і 
споживачем. Уцілому, особливості комунікативного процесу визначаються 
культурою. Комунікація, яка призначена для декількох країн, має бути 
оформлена так, щоб вміщена в ній пропозиція була однаково зрозуміла в 
рамках різних систем культурних цінностей [4, с. 94]. Таким чином, 
основною задачею для перекладачів глобальної реклами є виявлення 
культурних відмінностей і подібностей відповідних країн і їх ринків. 

Тематичний аналіз реклами показує, що найчастіше рекламують 
предмети косметики й парфумерії, продукти харчування та лікарські 
препарати, побутову техніку, одяг, автомобілі. Можна стверджувати, що цей 
концептуальний набір універсальний для рекламного ринку будь-якої країни. 
Разом з тим, незважаючи на загальний процес глобалізації рекламного ринку, 
тематична структура реклами культуроспецифічна: зміст реклами в кожній 
окремій країні характеризується низкою помітних розходжень, що 
відбивають особливості суспільного розвитку в даному культурно-
лінгвістичному ареалі. Цей факт підтверджується поступовим витісненням з 
ринку західних країн реклами алкоголю й тютюнових виробів як шкідливої 
для здоров'я продукції. 

В Україні більшість рекламодавців – закордонні компанії. І у багатьох 
постає проблема перекладу довгої вихідної фрази рекламного тексту та її 
адаптації відповідно до норм української мови. Під час перекладу 
англійських рекламних текстів, у деяких випадках перекладачі не 
перекладають текст, а дають його семантичний еквівалент. Наприклад, Maybe 
she’s born wіth іt, мaybe іt’s Maybellіne. – Усі в захваті від тебе, а ти – від 
«Мейбеллін». 

Текст рекламної кампанії «Джоні Уокер – taste lіfe» в дослівному 
перекладі звучав би так: «Спробуй життя на смак», на українську мову його 
перекладено, як «Живи, щоб було, що згадати». Це характерний приклад 
прагматичної адаптації тексту. При перекладі англійських рекламних текстів 
українською мовою перекладач звертається до низки перетворювань або 
трансформацій, які розглядаються як основні прийоми перекладу, що 
перекладач використовує для подолання типових труднощів. 

Основними лексичними прийомами перекладу рекламних повідомлень 
є: транскрипція/транслітерація, перекладацьке калькування. Лексико-
семантичні заміни, використання яких пов‘язане із модифікацією значень 
лексичних одиниць рекламних текстів, включають конкретизацію, 
генералізацію та модуляцію. 

Розглянемо декілька прикладів застосування трансформацій при 

перекладі рекламних текстів. Так, прийом смислової конкретизації полягає в 

тому, що перекладач обирає для перекладу в оригіналі слово з конкретнішим 
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значенням у мові перекладу: 1) Imagine the bigger picture. – Уявіть велику 

перспективу; 2) Which means you can go practically anywhere. – Тому ви 

можете взяти його із собою куди завгодно. 

Прийом генералізації включає заміну одиниці вихідної мови, що має 

вужче значення, одиницею мови перекладу з ширшим значенням: Everything 

in one touch. – Смартфон, в якому є все. 

При перекладі рекламних текстів серед граматичних трансформацій 

найчастіше зустрічаються: дослівний переклад, членування речення, 

об‘єднання речення, граматичні заміни. 

Особливу групу перекладацьких трансформацій складають прийоми 

перекладу, за яких змінюються і лексика, і синтаксичні структури оригіналу. 

Найпоширенішими лексико-граматичними прийомами перекладу рекламних 

текстів є: антонімічний переклад, описовий переклад, компенсація. 

Так, дослівний переклад (нульова трансформація) – це прийом 

перекладу, за якого синтаксична структура вихідної мови заміняється 

аналогічною структурою мови перекладу: Communication and navigation as 

one. - Зв‘язок та навігація в одному. 

Варто зауважити, що більшість англійських рекламних текстів сьогодення 

перекладено саме у такий спосіб і, на жаль, досить часто реклама в цих 

випадках втрачає свою оригінальність та не відповідає тим реаліям та 

нормам, які характерні для українського народу [3, с. 265]. 

Прийом членування речення полягає в тому, що одне речення оригіналу 

ділиться на два-три речення в перекладі: The 8.1-megapixel C905 Cyber-shot 

phone is equipped with Xenon flash and is always ready to capture the best 

moments of your life. – 8,1-мегапіксельний телефон С905 Cyber-shot обладнано 

ксеноновим спалахом. Він завжди готовий зафіксувати найкращі моменти 

вашого життя. 

Прийом об‘єднання речень прямо протилежний попередньому – двом 

або трьом реченням оригіналу відповідає одне речення у перекладі. Варто 

також згадати, що англійська мова характеризується стислістю та 

лаконічністю речень, в той час як речення в українській мові – розгорнуті та 

доповнені різними зворотами, що значно ускладнює конструкцію речення: 

Get your groove on. In four new colors. – Носіть музику в будь-якому з 

чотирьох кольорів. 

В багатьох випадках перехід від оригіналу до перекладу відбувається за 

допомогою різноманітних граматичних замін, що припускає відмову від 

використання в перекладі аналогічних граматичних форм. Заміні може 

підлягати частина мови, член речення, речення певного типу, граматична 

категорія. Зазвичай, в перекладі категорія числа зберігається, тобто 

співвіднесення іменника в оригіналі та перекладі використовуються в тому 

самому числі, за винятком тих випадків, коли формі однини в одній мові 

відповідає форма множини в іншій: Better protection for your PC, your 

personal information and your family than with any previous version of Windows. 

– Надійніший захист комп'ютера, особистих даних та сім’ї, ніж в будь-якій 

попередній версії Windows. 
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Загалом вибір того чи іншого прийому перекладу залежить від багатьох 

факторів. Це і характер перекладного тексту, й аудиторія – споживач 

рекламної продукції, й особливості психології перекладача, його 

прихильність до певної літературної традиції. 

Отже, рекламний текст, окрім лінгвістичних, містить у собі й цілу низку 

екстралінгвістичних компонентів, урахування яких відіграє важливу роль при 

його перекладі. Тексти рекламного оголошення мають містити чіткі фактичні 

дані; вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі. При 
перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати: мету 

тексту, характер споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні й 

індивідуальні можливості мови в культурному аспекті споживача. Реалії 

культури сьогодення змушують уважніше ставитися до перекладу рекламних 

текстів також і з погляду їхнього психологічного впливу на масову 

аудиторію. Тому перспективою подальших розвідок у цьому напрямі може 

стати вивчення прагматичного аспекту перекладу рекламних текстів.  
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ ЗБАГАЧЕННЯ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ 
 

У часи великих політичних і економічних зрушень, до яких належать 

сучасні перетворення в Україні, відбуваються інтенсивні мовні процеси. 

Найбільш відчутні вони в лексичному складі мови.  

Для масиву запозиченої лексики в сучасній українській мові останнім 

часом характерними є два процеси:  

1)збільшення кількості англомовних за походженням слів;  

2)розширення актуальності слів англійського походження, що 

функціонували в українській мові обмежено для характеристики певних сфер 

життя в зарубіжних країнах. 

Проблемами  запозичення термінології глибоко займались такі 

лінгвісти, як Ахманова О.С., Винокур Г.О., Гринєв С.В., Даниленко В.П., 

Коваленко А.Я., Котлова Н.З.,  Реформатський А.А.  та інші. На даний 
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момент ця проблема й досі залишається актуальною і не до кінця розкритою, 

адже з кожним роком  велика частина традиційних та звичних слів 

заміняється іноземними. 

Англійські лексичні запозичення, наявні в сучасній українській мові, за 

їх місцем у лексико-семантичній системі можна поділити на кілька груп. До 

першої групи належать давно запозичені слова англійського походження, які 

органічно увійшли в українську мову і тяжіють до центру української 

лексичної системи поряд з українськими. Наприклад: бекон, біфштекс, 

сандвіч, хот дог, парк, бестселер, лазер, бакс, скутер та інші. Такі слова 

часто у словники іншомовних слів уже не включаються. 

 До другої групи можна віднести слова, відомі в українській мові, але 

розташовані на периферії української лексичної системи, наприклад: о-кей, 

хелло, уїк-енд, спіч, ланч, вестерн, хепі-енд, ноу-хау, нон-стоп та інші. Такі 

слова, з огляду на їх специфіку, включаються в словники іншомовних слів і 

виконують не номінативну, а експресивну функцію.  

Третя група – це слова вже давно запозичені, але в силу позамовних 

причин раніше маловживані. У наш час вони входять до активного складу 

лексичної системи, наприклад: бізнес, маркетинг, комп’ютер, сервер, 

менеджмент тощо. 

Запозичені з англійської мови слова становлять в українській мові 

динамічний шар лексичного складу. Значно зросла інтенсивність 

використання англійських запозичень в останнє десятиліття. Це пов‘язано з 

факторами, які з‘явились останнім часом: зміна суспільних та виробничих 

відносин, зняття обмежень на контакти з іншими країнами та людьми, 

гласність і відкритість преси. У зв‘язку з цим не тільки збільшилася 

частотність уживання раніше відомих запозичень, але з‘явилось і багато 

нових. Це стосується, насамперед, таких сфер, як бізнес і ринок, фінансова 

діяльність і банківська справа, маркетинг і менеджмент, суспільно-політична 

і юридична сфери, спорт і спортивна діяльність, культура та мистецтво і 

певною мірою побутова лексика. Такі слова, як брокер, дилер, офшор, що 

раніше позначалися в словниках як властиві економіці капіталістичних країн, 

нині широко вживаються в повсякденному спілкуванні та є одними зі 

складових понять у маркетингу.  

З часом, тобто на початку XXI століття, процесс запозичення з 

англійської в Україні не слабшає, а посилюється, що, з одного боку, збагачує 

лексику, а з іншого, – часто негативно впливає на самобутність рідної мови. 

Проте в цілому цей процесс має об'єктивний характер, і повинен оцінюватися 

позитивно, за винятком тих моментів, коли це невиправдано[3, с.10-11].  

Термiнологiя маркетингу виникла на базi термiнологiй сумiжних 

дисциплiн торговельно-економiчної, фiнансово-банкiвської, органiзацiйно-

виробничої сфер. Вона мiстить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених звідти. 

Крiм того, генетичне коріння багатьох термiнiв знаходимо у побутовій 

лексиці (market, seller, buyer тощо). Тому розмежування термiнiв маркетингу 

та термiнiв сумiжних дисциплiн є одним з основних завдань сучасних 

дослiджень [1, с. 5]. 



246 

Відповідно до положень "Енциклопедичного економічного словника" 

маркетингові терміни поділяються на два різновиди по ознаці "зрозумілості" 

тій або іншій частині населення:  

1) загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони 

вживаються в повсякденному змісті і зрозумілі усім; до цієї  групи термінів 

відносяться, наприклад: brand (бренд), consumer (споживач), sale (продаж), 

market (ринок);  

2) спеціально-технічні терміни, які відбивають область спеціальних 

знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (ці терміни повинні бути 

зрозумілі економісту, що є ще і фахівцем в іншій галузі), наприклад: payback 

period (термін  повернення капіталовкладення), planned economy (планова 

економіка), safety stock (гарантійні запаси), segmentation (сегментація ринку), 

stagflation (економічний застій при одночасній інфляції).  

Багато авторів, що досліджували терміни, робили спробу 

класифікувати ці одиниці. Усі терміни по своїй будові Коваленко А.Я. 

поділяє на:  

1) Прості, які складаються із одного слова: product – товар, purchase – 

купівля, sale – продаж, advertising – реклама;  

2) Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через 

дефіс: priceconscious – той, хто розуміє динаміку цін, storyboard – рекламна 

розкадровка, productdesign – дизайн, зовнішній вигляд товару.  

3) Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: 

concentrated marketing – концентрований маркетинг, consumer franchise – 

привілейоване положення в очах споживача, deceptive advertising – реклама 

недоброякісних товарів, demand curve – крива попиту, diffusion of innovations  

– розповсюдження новинок, battle  of the brands – війна марок, top-selling 

brand – бренд, найпопулярніша (торгова) марка [2].  

Підсумовуючи вищезгадане, можна стверджувати,що найбільше слів з 

англійської мови запозичено для позначення різних видів діяльності, 

процесів тощо. Це пов‘язане з тим, що у минулому люди, пов‘язані з 

економікою, не практикували такі види діяльності, операцій, тому й не було 

потреби їх називати. Тепер, коли в нашій країні відбувається перехід до 

ринку, ці нові, не знані досі процеси стають важливими й необхідними. Але 

слів для їх позначення ще не створено, тому й використовуються запозичення 

з тих мов, де ці види діяльності були винайдені, зокрема, з англійської. Для 

деякихслів і не потрібно шукати українського еквівалента, бо вони є 

міжнародними, тобто широко використовуються у світі. 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИЗМУ 

 

Туризм став невід‘ємною частиною в ХХІ столітті. Його внесок у 

економічне, соціальне та культурне життя суспільства складно переоцінити. 

Як наслідок інтеграції нашої держави до європейського та світового 

співтовариства, виникла потреба в активній полікультурній та багатомовній 

особистості працівника туризму, здатного адекватно вести діалог культур, 

спілкуватися двома і більше іноземними мовами в різних фахових ситуаціях 

міжкультурної комунікації. У зв‘язку з цим суттєвої трансформації зазнали 

функції професійної діяльності менеджерів туризму. Знання іноземних мов є 

однією з вимог, що висувається до фахівців у галузі туризму,адже це є 

інструментом, необхідним для вирішення певних професійних проблем, 

невід‘ємним компонентом професійної компетентності туризму. Аналіз 

джерел та публікацій дозволяє стверджувати, що питання змісту та 

професійних вимог до фахівців туризму, їх діяльність постійно знаходяться в 

центрі уваги вчених. Роль іноземних мов у професійній діяльності фахівців 

сфери туризму досліджували Н. Д. Бондар, Л. В. Кнодель, Л. В.Сакун,  

І. В. Скріль, С. А. Гринько та ін. Сутність, структуру та умови формування 

іншомовної професійної комунікативної компетенції фахівців туризму у 

своїх працях висвітлювали Н. В. Кобзар, В. О. Квартальнов, Г. І. Архіповата 

ін. Дослідженням місця міжкультурної комунікації та іншомовного 

спілкування в туризмі займалися В. Т. Лозовецька, О. Н. Козирєва,  

М. В. Соколова та інші. Починаючому менеджеру, туристу, колишньому 

студенту, часто не вистачає знань не стільки з суто практичних тем, 

наприклад щодо заповнення різних форм бланків, змістом і структурою 

туристських каталогів, скільки незнання іноземної мови. Так, наприклад, 

турист виїжджає за кордон і необхідно заповнити бланки чи інші види форм 

іноземною мовою, і прямий обов'язок працівника тур фірми допомогти в 

цьому клієнту. Все це веде до формування комплексу «страху невідомого», 

невпевненості в собі, що, безумовно, позначається на його компетентності та 

якості виконаної роботи. Слід зазначити, що випускник факультету 

туристичного профілю повинен володіти не тільки певною кількістю 

професійних знань, умінь і навичок, а й володіти професійними знаннями 

іноземної мови. Саме професійне знання іноземної мови для фахівця, що 

працює в сфері туризму, є ознакою його професійної компетентності. Мова 
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йде не про англійську мову взагалі (Social English), яку можна вивчити на 

курсах, а про підготовку англійської мови професійно-орієнтованого 

спілкування висококваліфікованих фахівців, що працюють у сфері туризму.  

Мається на увазі англійська мова (English for special purposes), де є своя 

термінологія та специфіка, які не можна вивчити на звичайних курсах. Таким 

чином, отримання навичок професійно-орієнтованого спілкування, 

забезпечує комунікативну компетентність працівників, зайнятих у різних 

сферах ринку туристських послуг. Не можна не погодитися з тим, що 

можливість кар‘єрного росту в галузі туризму безпосередньо пов‘язана зі 

знанням іноземної мови. При цьому, якщо рівень мовної компетентності, 

наприклад, обслуговуючого персоналу готелю може зводитися до знання 

деяких спеціальних термінів або кліше, то рівень мовної підготовки фахівців, 

що займаються тур операторською або тур агентською діяльністю, повинен 

відповідати всім вимогам професійної мовної підготовки. Також не можна не 

погодитися і з тим, що висококваліфікований фахівець з професійним 

знанням іноземної мови буде мати на ринку праці дуже високий попит. 

Професійно-туристична діяльність, пов‘язана з використанням іноземної 

мови для вирішення різноманітних завдань охоплює: спілкування з 

іноземними клієнтами, налагодження контактів із туристичними агенціями за 

кордоном, ведення переговорів, маркетинг іноземного ринку, рекламні тури, 

взаємодія з авіакомпаніями, контакти з приймаючою стороною, 

представлення фірми на міжнародних виставках, презентаціях, конференціях 

тощо, ознайомлення зі спеціальною документацією: угодами, патентами, 

планами тощо, письмове ведення необхідної фахово-ділової документації, 

заповнення бланків та інших видів документів, робота з діловою 

кореспонденцією, читання фахової літератури та інше, що потребує високих 

знань іноземних мов.                                  

Отже, необхідність володіння іноземними мовами на належному 

професійному рівні менеджерами туризму значно посилюється 

інтегрованістю сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. З 

огляду на це тільки той фахівець, який володіє принаймні однією іноземною 

мовою, має сформовані навички міжкультурного спілкування та володіє 

навичками іншомовної компетентності зможе адаптуватися до 

полікультурного середовища й реалізувати свій професійний та особистісний 

потенціал. Нині завданням фахівців є не лише забезпечувати комфортний 

відпочинок своїх клієнтів, а й, володіючи належними особистісними і 

професійними якостями, успішно вирішувати різноманітні професійні 

завдання і потреби користувачів туристичних послуг. Тому фактор володіння 

іноземними мовами менеджерів туризму є одним із головних після 

спеціальних знань. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В 

ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ БІЛІГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ МЕНЕДЖЕРІВ 

В наш час триває епоха глобалізації економіки, протягом якої 

здійснюється інтеграція культурного, господарського та політичного життя, у 

зв'язку з чим значно зміцнюються зв'язки між усіма країнами. Саме тому для 

того, щоб називатися справді висококваліфікованим фахівцем, потрібно мати 

не тільки поглиблені фахові знання, але крім цього також володіти 

іноземною мовою. Як правило, найчастіше – англійською та німецькою.  

У XX столітті значно зросла освітня значущість вивчення іноземних 

мов, їх професійна функція на ринку праці в цілому, що спричинило за собою 

посилення мотивації у вивченні. Істотно змінився також соціокультурний 

контекст вивчення іноземних мов у всіх країнах Європи. [1; с. 35.] 

Якщо ви не знаєте іноземних мов , то вам практично неможливо буде 

претендувати в умовах сучасного бізнесу на більш високий службовий 

статус, не кажучи вже про перспективу на високооплачувану та престижну 

посаду. У зв'язку з цим багато студентів воліють ще на стадії свого навчання 

оволодіти іноземною мовою для того, щоб потім не займатися цим врозріз з 

роботою. 

Мовна культура являє собою істотну і незамінну частину культури 

людини в цілому. Саме тому за останні кілька років суттєво збільшилася 

також самоосвітня та освітня функції іноземних мов, а також їх професійна 

роль у сучасних ВУЗах, і в принципі на ринку праці. 

Оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією - складна, клопітка 

праця, розрахована на довгі роки. Успіху можна досягти лише в результаті 

цілеспрямованих зусиль, великої працелюбності. Вправи в іншомовній 
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мовленнєвій діяльності розвивають  терпіння до подолання труднощів, які 

виникають під час вивчення іноземної мови, виховують наполегливість, 

бажання довести розпочату справу до кінця. Робота з довідковою 

літературою, словниками, індивідуальні заняття у лабораторії формують такі 

риси характеру як посидючість, акуратність, самостійність. Це зумовлює 

специфіку навчальної діяльності з іноземної  мови - її відрізняє довгочасність 

процесу, віддаленість кінцевої мети і результату, необхідність регулярної 

самостійної роботи. Комунікативне навчання іноземної мови є умовою 

організації процесу навчання як моделі спілкування. Тому заняття з іноземної 

мови мають великі можливості для розвитку міжособистісної взаємодії 

студентів у спілкуванні. 

Впровадження в практику навчання іноземним мовам комунікативно-

орієнтованого підходу було зроблено з метою збереження і примноження 

багатої мовної і культурної спадщини різних народів, для інтенсивного 

обміну технічною та науковою інформацією, досягненнями в галузі 

культури, ідеями, робочою силою, для підвищення мобільності людей. 

Ключовим принципом цього підходу стала орієнтація на оволодіння мовою 

як засобом спілкування в реальних життєвих ситуаціях, актуальних для 

студентів. [2; с. 56-80]. 

На думку Кабардова М. К., комунікативна компетенція — це засвоєння 

соціально-психологічних еталонів, стандартів, стереотипів поведінки, 

оволодіння «технікою» спілкування. [3; с. 103-104].  

Схожу з Кабардовим М.К. позицію до визначення комунікативної 

компетенції висловлює Зимова І.А., яка визначає її як «оволодіння складними 

комунікативними навичками і вміннями, формування адекватних умінь у 

нових соціальних структурах, знання культурних норм і обмежень у 

спілкуванні, знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування, 

дотримання пристойності, вихованість; орієнтацію в комунікативних засобах, 

притаманних національному, станового менталітету, освоєння рольового 

репертуару в рамках даної професії». [4; с. 13-14]. 

В історії навчання іноземних мов фактично були перевірені два 

основних шляхи навчання іноземної мови: 

а) вивчення мови на основі граматичних правил при використанні 

скороченою комунікації. Згідно з цією методикою, навчання будувалось на 

вивченні граматичних правил і лексики з подальшим переходом до 

конструювання, читання і розуміння усної мови. Багаторічний досвід 

показав, що цей шлях малоефективний.  

б) освоєння мовних явищ головним чином на основі комунікації. Другий 

шлях вивчення мови (через комунікацію) виявився більш ефективним, хоча 

таке навчання також містило багато недоліків. Недооцінка усвідомлення 

механізмів мови, сформульованих у вигляді правил, знижувала якість 

володіння іншомовної промовою, збільшувала терміни вивчення іноземної 

мови. У підсумку, як в закордонній, так і у вітчизняній літературі намітилося 

зближення цих двох шляхів навчання мови. 
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Узагальнивши вищесказане, можна зробити висновок, що останні 

десятиліття ознаменувалися загальною увагою до проблеми комунікативної 

компетенції та виділення її структурних складових. Поняття «іншомовна 

комунікативна компетенція» розглядається нами як здатність майбутнього 

фахівця діяти в режимі вторинної мовної особистості в різноманітних 

соціально детермінованих ситуаціях, готовність до здійснення міжкультурної 

взаємодії. 
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

УКРАЇНЦЯМИ 
 

Мова – це найважливіший засіб для людського спілкування, без якого 

неможливий розвиток і існування суспільства. Розширення та поглиблення 

міжнародних зв‘язків між різними країнами, інтеграція всіх сфер життя 

робить іноземні мови затребуваними в практичній та реальній діяльності 

людини. Це стає рухомим фактором економічного, політичного, науково-

технічного прогресу людства та суттєво піднімає статус «іноземної мови», 

зокрема, як предмету навчальної дисципліни і є, також, прямою мотивацією 

до навчання [3]. 

Знання англійської мови – важлива конкурентна перевага кожної 

людини, так і країни в цілому. Згідно з дослідженням, що було проведене 

компанією Education First у понад п‘ятидесяти країнах світу, існує пряма 

залежність між рівнем володіння англійською та станом економіки. Це 

пояснюється тим, що чим краще мешканці держави знають англійську, то 

вища її інвестиційна привабливість, тим легше знайти кваліфікованих 

фахівців, які вже сьогодні готові працювати в міжнародних компаніях. Для 

європейців англійська мова – це можливість більше подорожувати і вільно 

спілкуватися, це доступ до престижних вакансій у великих 
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багатонаціональних компаніях, в сфері сучасних технологій. Знання 

англійської мови для фахівців сфери ІТ є надзвичайно важливим. Чимало 

об‘яв про вакансії для програмістів високої кваліфікації не лише містять 

вимогу про знання англійської мови, вони самі складені англійською. 

Втім, навіть якщо нинішня робота або майбутня професія не пов‘язані з 

сучасними технологіями або економічними спеціальностями, не варто 

забувати, що англійська відкриває широкі можливості для навчання, 

підвищення кваліфікації і успішного працевлаштування в різноманітних 

сферах діяльності. По-перше, існує значна кількість міжнародних програм 

для перспективних студентів і молодих спеціалістів, але участь у них 

неможлива без знання англійської. По-друге, вакансії в представництвах 

зарубіжних компаній, як правило, більш привабливі як з фінансової, так і з 

кар‘єрної точки зору, але щоб претендувати на омріяну посаду потрібно 

продемонструвати знання розмовної і ділової англійської мови. 

Ще одна сучасна тенденція, яка безпосередньо пов‘язана зі знанням 

англійської – вища освіта за кордоном. Курси для іноземних студентів 

зазвичай читаються англійською не лише в англомовних країнах, а, 

наприклад, в Північній Європі чимало ВНЗ взагалі провадять навчання 

виключно англійською. Переваги західноєвропейської освіти – міжнародне 

визнання диплома, можливість отримати високооплачувану роботу і за 

бажанням залишитися жити в країні навчання [2]. 

Після набуття безвізу та підписання угоди про Асоціацію між Україною 

та ЄС, питання створення можливості вивчення українцями іноземних мов, в 

першу чергу, англійської є сильно актуальним. Наразі рівень володіння 

іноземними мовами серед українців критично низький.  

Усього близько 7% наших співгромадян вільно спілкується англійською 

мовою, тим часом у більшості країн Європи цей показник становить 50% 

людей, а у Скандинавських країнах цей показник сягає 80-90%. Щодо інших 

іноземних мов – ситуація в Україні ще гірша. 

У світі глобалізації знання іноземних мов стає чи не ключовим навиком 

для будь-якої людини, тому володіння хоча би однією з них є не розкішшю, а 

необхідністю. У країнах Європи багато років діє програма для своїх 

громадян: рідна мова + одна іноземна, а з 2002 року: рідна мова + дві 

іноземні мови. У цьому аспекті Україна «пасе задніх». Наразі Україна вже 

досить багато зробила щодо політичної, юридичної та економічної інтеграції 

до європейського та світового співтовариства, але попереду найскладніша 

інтеграція – ментальна, яка починається з того, що українці повинні 

розмовляти із світом однією мовою! І цю проблему треба вирішувати 

негайно [1]. 

Процес вивчання англійської мови достатньо непростий, потрібно 

враховувати всі аспекти та моменти сучасного світу, сучасного ритму життя 

та характерних йому норм поведінки. Існують такі найбільш питомі 

проблеми при вивченні іноземної мови. 
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1. Низький рівень мотивації (до речі, саме ця причина – основа основ 
усіх невдалих спроб, решта просто випливають з неї). 
2. Мала кількість джерел інформації (або небажання їх знаходити).  
3. Перфекціонізм. Навчання являється важким, тому що вивчаючий 

починає заганяти себе в рамки  ‒ ідеально знати граматику, ідеально 
розмовляти, без акценту, писати без помилок. Але такого не буває навіть у 
носіїв мови. Така людина вже не може зупинитися, прослуховуючи 
нереальну кількість іноземних пісень, продивляючись фільми – з‘ являється 
комплекс «незнання мови». 
4. Проблему №3 може допомогти вирішити кваліфікований педагог, але, 
нажаль, він доступний не всім – в цьому полягає друга проблема. 
5. П‘ята проблема вивчення англійської мови стосується у вивченні її 
нудних граматичних правил, де більшість не витримує, припиняючи 
навчання, аргументуючи це відсутністю часу. 
6. Ще однією перешкодою являється те ,що ми думаємо на своїй рідній 
мові і тільки потім перекладаємо слова на іноземну, зіставляємо із правилом 
та кажемо речення повністю. А це занадто утомливо для людини. Ось чому 
треба намагатися одночасно мислити та розмовляти на англійській мові. 
Саме так навчаються говорити на рідній мові діти, вони буквально 
усмоктують мову, при тому, що ніяких граматичних правил не знають. 
Теорію вони будуть опановувати набагато пізніше. 

Для того щоб підвищити кількість знаючих англійської та інших мов в 
Україні, сучасна освіта повинна робити акцент на пізнавальному розвитку 
учнів та студентів, формувати в них не тільки внутрішній мотив, але й 
стимул до отримання освіти. Головне завдання – навчити школярів та 
студентів не навчатися, а хотіти вчитися. Для того, щоб підвищити рівень 
пізнавального інтересу, необхідно особливий та дуже продуманий підхід до 
вивчення будь-якого предмету та до системи загалом. Потрібна взаємодія та 
кооперація всіх освітніх інституцій. 

Найголовнішим у вивченні іноземної мови є практика спілкування, а не 
теорія граматики. У кожного викладача повинні бути свої секрети та вміння 
навчати. Адже, найважливіше – це знайти правильний підхід до проблеми, 
який буде максимально розкривати та перемагати всі труднощі і проблеми. 
Формувати бажання та стимул до процесу вивчення мов в Україні потрібно 
ще в дитячому віці її населення, коли тільки лише  починає розвиватися 
творча та мовна активність, саме  тоді закладається база [3]. 

Можливо, вже зовсім скоро англійська мова в Україні все ж «піде в 
маси», навчальні заклади у всіх областях країни, від найбільших міст до 
найменших сіл, отримають достатню кількість технічних засобів та 
підручників. Програма буде стимулювати учнів вчити мову з першого класу, 
а заробітна плата вчителів та й  інших працюючих буде достатньою для 
гідного життя, шоб кожна людина змогла б дозволити собі відвідувати курси 
англійської мови, ціна на які зараз дуже висока,  при мінімальні заробітній 
платі 3 723 грн. Хочеться вірити, шо зовсім скоро кожен українець буде 
вміти говорити англійською не тільки на побутовому рівні, але й 
використовувати свої знання у професійних цілях [4]. 
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Проблема формування соціокультурної компетенції майбутніх фахівців 

є актуальною на сучасному етапі розвитку українського суспільства. У тезі 

висвітлено теоретичні аспекти проблеми соціокультурної  компетентності; 

визначено сутність феномену соціокультурної компетентності та їх роль у 

структурі професійної компетентності майбутніх фахівців. 

Зростання пріоритету вищої професійної освіти в системі суспільних 

цінностей, прагнення України долучитися до європейських стандартів життя, 

зміна соціокультурного контексту вивчення іноземних мов у європейських 

країнах та країнах СНД визначили вимоги суспільства до рівня і якості 

підготовки фахівців, які б володіли іноземними мовами в професійних цілях, 

потрібними знаннями та компетенціями для входження в європейський 

економічний простір. 

 Аспекти проблеми соціокультурної компетентності відображено в різних 

моделях зарубіжних (А. Печчеі, Д. Ікеда, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Равен, 

Ю. Мель), і вітчизняних дослідників (К. Ушинський, В. О. Сухомлинський, 

Ш. Амонашвілі, П. Ф. Каптєрєв, С. В. Контратьєва, М. Б. Євтух,  

В. А. Семиченко, С. Ю. Ніколаєва, Н. К. Скляренко, О. І. Петрушкова) 

 У глобалізованому світі постійно зростає важливість розуміння 

іноземних мов і здатності спілкування ними, оскільки мови збагачують 

суспільство й особистість, сприяють взаєморозумінню, економічному й 

культурному розвитку.  
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Мета навчання іноземної мови – «використовувати іноземну мову як 

інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу»  –  загострює 

особливу увагу до соціокультурного та лінгвокомунікативного складника 

іншомовної комунікативної компетенції [5]. 

 Оволодіння соціокультурною компетенцією, як відомо, передбачає 

засвоєння неодмінного мінімуму соціокультурних знань, а також системи 

навичок узгодження своєї поведінки відповідно до цих знань та вмінь.  

Соціокультурна компетенція (СКК) – це знання культурних особливостей 

носіїв мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння 

розуміти комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й адекватно 

використовувати набуті знання в процесі спілкування, залишаючись при 

цьому носієм іншої культури [1, с. 30].  

Н. Ф. Бориско, розглядаючи зміст і структуру соціокультурної 

компетенції, виділяє мовний, культурно-змістовний та соціальний аспекти 

міжкультурного спілкування, кожен із яких охоплює певні знання, уміння та 

навички [3, с. 272];  

Перед нами постає завдання розробити методику навчання майбутніх 

фахівців стандартів англомовної комунікативної поведінки. Формування 

соціокультурної та лінгвокомункативної компетентностей доцільно 

реалізувати в межах основної професійної підготовки, тобто на тому 

предметному змісті, який і складає основу майбутнього. У такому випадку 

соціокультурна компетентність як психологічне новоутворення стане 

центральним особистісним новоутворенням [4].  

Для того, щоб сформувати таку якість, потрібно: зробити викладання 

окремих навчальних дисциплін більш проблемно-орієнтованим, ширше 

використовувати рефлексивний підхід у навчанні, стимулювати в учнів та 

студентів розвиток уміння не тільки відповідати на поставлені питання, а й 

формулювати власні питання з курсу, переглянути традиційні ролі вчителя та 

учня (студента) під час уроку і, відповідно,  роль викладача на занятті.  

Безумовно, достатньо сформована комунікативна компетентність, 

зокрема й у сфері інформаційної грамотності, є значущою рисою розвиненої 

соціокультурної компетентності. Соціокультурна компетентність викладача 

виявляється в його діяльності, яку визначаємо як науково обґрунтоване 

культуровідповідне регулювання взаємодії педагога із соціальними 

інститутами (сім‘єю, соціальними службами, культурно-просвітницькими 

установами, громадськими організаціями тощо) задля вирішення питань 

навчання, виховання, а також соціалізації студентської молоді.  

Мета соціокультурної діяльності викладача полягає у створенні 

сприятливих умов для соціалізації студентів, їхнього культурного розвитку 

та виховання, професійного самовизначення, самореалізації. Водночас  дана 

діяльність спрямована на прищеплення культурних цінностей молодому 

поколінню [2]. Формування соціокультурної компетентності майбутнього 

фахівця буде ефективно функціонувати та розвиватися за таких умов: 

забезпечення особистісно-розвивального характеру процесу навчання на 

основі ідей міжкультурної комунікації, тобто в дусі міжнаціонального 
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взаєморозуміння та терпимості до своєї та чужої культури, організація 

відносин «викладач − студент», «викладач − група студентів», «студент − 

група студентів» на принципах взаєморозуміння та співробітництва, 

використання оптимального поєднання форм, методів і засобів у навчальній 

та професійній діяльності. 

Формування соціокультурної компетентності – процес цілісний і 

багатогранний, такий, що потребує не просто навчання молодих фахівців 

новим способам професійної діяльності, а становлення їх мотиваційної, 

інтелектуальної, афективної і поведінкової сфер особистості. Тому 

формування соціокультурної компетентності доцільно здійснювати в межах 

основної професійної підготовки, тобто в процесі навчання, який складає 

основу майбутньої спеціалізації.  
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DEVOLOPING GLOBAL COMPETENCE BY MEANS OF FOREIGN 
LANGUAGES IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION 

 
Educational standards point out forming the set of the graduates‘ general and 

professional competences in studing international political relation by means of 

foreign languages in the process of economic education. These competences will 

allow the young specialist not only to solve various professional problems 

successfully, but also to take a worthy place in constantly changing society, to 

possess the advanced outlook, flexibility of thinking and ability to adapt promptly 

to new conditions.  
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Foreign language teaching demands the approach fully reflecting peculiarities 

of the students‘ future professional activity. The context approach allows an 

effective solution to the problems of language training within professional 

education process. «The future professional‘s activity subjective and social content 

is being formed by means of all the system of didactic forms, methods and means 

within the context approach, and assimilation of abstract knowledge is modeled as 

a sign system imposed on the outline of this activit» [2, p. 32].  

Context training assumes transition from directly educational (lectures, 

practical training) to quasi-professional (role-playing and business games, projects) 

and educational professional activity (students‘ research work, professional 

practice). Application of the context approach principles in foreign language 

training allows to solve such problems as: increasing foreign language learning 

motivation and forming professional interests and motives in complex with other 

disciplines; developing the expert‘s system thinking, understanding one‘s own 

professional identity, place and role in professional community and society as a 

whole; forming the expert‘s identity possessing social skills of interaction and 

communication, individual and joint decisionmaking; developing responsible 

relation to business, social values and principles of professional team or society. 

Experience of other countries in the global competence implementation into 

education. The US was one of the first countries which understood the importance 

of studying the foreign languages and cultures as far back as 1950s. And at the 

beginning of the 21st century it led to the reforming of the American education 

system taking into account demands of the modern IT-society [1, c. 8]. 

Among the main motivational statements for the development of global 

competence through education in the US were: language and cultural competence 

for an effective diplomacy and international safety; knowledge and experience 

which are necessary for solving global problems occurring outside the borders of 

the country; and global skills essential for transglobal connections and trade [4, c. 

61]. 

Today the US government donates money for student exchange and 

professional development programs, and all educational institutions from primary 

school to colleges and universities form their training programs on the basis of 

knowledge and skills aimed to develop global competence [2, c. 68]. 

American scholars and teachers proved that in the future globally competent 

students will be able to function successfully in the multidisciplinary teams, to 

communicate effectively, to understand the impact of engineering solutions in 

global and society context, to form their own point of view and accept and respect 

those of others. 

Electronic textbooks in foreign languages can also be considered as an 

innovative means of profession oriented foreign language communicative 

competence forming. The main tasks of electronic educational editions in foreign 

language are: ensuring improvement of foreign language speaking specialists 

training quality; increase of students‘ motivation in foreign languages learning; 

ensuring students‘ creative and active mastering knowledge and the skills provided 
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by the aims and problems of educational process in foreign languages; compliance 

with modern scientific and technical level: high level of workmanship and 

decorating, completeness of information, quality of methodical receptions, 

presentation, logics and sequence of foreign-language material presentation [5, p. 

6]. 

In Sweden they have developed a program ―Citizen of the world‖ where 

students together with their teachers study those countries which have great 

importance for the future of their motherland. Cooperation with Chinese and 

Indian schools aimed to prepare students for the real demands of a modern world, 

whether this is studying abroad, participation in sustainable development programs 

or training social, economic and financial responsibility [3, c. 8]. 

The procedure of assessment the level of global competence and analysis of 

the results obtained. The Programme for International Student Assessment (PISA) 

together with the Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) and UNESCO aimed to create a universal test that measures the level 

studing international political relationof global competence of students. Since this 

test is designed for the students of different countries, cultures and social layers, its 

tasks do not include history, math, geography and language questions. All the 

questions were composed taking into account the definition of the term global 

competence, proposed by the OECD. 
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ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРАЦIВНИКА СФЕРИ 

ГОСТИННОСТI ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI 
 

На сьогодні готельно-ресторанний та туристичний бізнес в Україні 
перебуває в стані становлення, тому саме зараз важливо врахувати багато 
чинників, пов‘язаних із наданням якісних послуг. Серед проблем, що 
потребують негайного вирішення в сфері гостинності, можна виділити 
проблему кадрів, здатних забезпечувати якісні послуги у різних закладах 
ресторанного обслуговування. Відсутність професійної освіти у працівників 
сфери ресторанного обслуговування, відсутність досвіду роботи, неналежне 
ставлення до професії з боку пересічних громадян, сприйняття роботи 
менеджера, офіціанта, бармена як тимчасової, низькі морально-етичні якості 
працівників – ці та інші болючі проблеми, багато з яких «успадкувало» наше 
суспільство ще з радянських часів, потребують негайного вирішення. Тому 
кожен керівник у сфері гостинності, який бажає досягти успіху в своїй 
справі, має зрозуміти важливість питання професійної підготовки персоналу. 
Умілий спеціаліст сфери обслуговування забезпечує ефективну роботу 
закладу, гнучко реагує на потреби гостей закладу, враховуючи їхні потреби 
та очікування, робить все, щоб відвідувачі закладу захотіли прийти знову, 
тим самим забезпечує стабільний прибуток для закладу та піклується про 
його добру репутацію. 

В умовах конкурентного середовища першочерговим завданням у 
підготовці сучасного професіонала сфери гостинності та готельної справи 
зокрема є сприйняття та сповідування її працівниками філософії «поклоніння 
клієнтові», котрий в усіх випадках «завжди правий», та бажанні повністю 
задовольнити всі його потреби. Найкраще це вдається нідерландським 
фахівцям, де в межах країни діє лише чотирнадцять вищих навчальних 
закладів і лише один з них забезпечує потреби у підготовці кадрів 
туристичної справи та сфери гостинності. У порівнянні з понад 150 
навчальними закладами різного рівня акредитації, котрі діють на території 
України,  такі данні вражають своєю малочисельністю. Для порівняння, за 
даними ВТО на початку 90-х років у світі нараховувалося 105 вищих та 139 
середніх освітніх закладів туристичного профілю, в Америці нараховувалось 
лише 6 вищих навчальних закладів та 17 середніх з підготовки фахівців 
сфери гостинності та туризму, в Азії та районі Тихого океану – відповідно 13 
та 35. Найбільше освітніх закладів, що готують персонал сфери туризму у 
Великобританії - 37, Іспанії та Італії – по 28, Франції – 22, на американському 
континенті виділяються Канада – 25, США – 22 та Чилі – 12, а в азійсько-
тихоокеанському регіоні: Австралія – 16, Китай – 6, Філіппіни – 5 та  
Японія – 4 [2, с. 244-245]. 
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Мовою ділового спілкування в усьому світі стала англійська, і хоча поки 

фахівці із знанням іноземної мови більше затребувані у великих містах, 

логічно припустити, що рано чи пізно, необхідність володіння мовою прийде 

в будь-яку глибинку, як прийшов Інтернет. 

Саме так розмірковують кандидати, які вважають володіння 

англійською неодмінним атрибутом успішного сучасного фахівця. Проте 

інша частина здобувачів переконана, що англійська потрібна не всім і не 

завжди, вимоги роботодавців у цьому відношенні часто завищені, а 

професіонали в багатьох сферах діяльності й без знання англійської можуть 

залишатися конкурентоспроможними довгі роки [4]. Фахівці з першої групи 

вже зробили суттєві кроки в напрямку власного лікбезу або мають намір 

зробити їх найближчим часом. Фахівці з другої групи не поспішають робити 

подібні дії, знаходяться в роздумах або вже прийняли рішення залишити все 

як є. 

Тим не менш, напевно, немає жодного розумного кандидата, який би не 

визнав, що знання іноземної мови у будь-якому випадку є істотним плюсом, і 

навіть якщо не додає балів на конкретному місці роботи, то в майбутньому, 

напевно, стане в нагоді. Але вивчити іноземну мову, навіть таку просту, як 

англійська, не так швидко, тримісячних або піврічних курсів для отримання 

фундаментальних знань явно недостатньо. Розвиток навичок з володіння 

мовою - справа витратна за часом і фінансами (якщо ви, звичайно, не 

володієте настільки сильною мотивацією, що здатні вивчити мову 

самостійно). Кандидати не бажають витрачати свій час даремно, вони хочуть 

знати, чи дійсно мова потрібна при працевлаштуванні та в роботі чи,  

все-таки, можна обійтися без неї. 

Без іноземної мови зараз нікуди - ось поширена точка зору менеджерів з 

підбору персоналу великих компаній та кадрових агентств. Перший аргумент 

на користь володіння іноземною та її вивчення - без англійської на добру 

посаду можна не розраховувати, оскільки вимоги компаній щодо навичок 

своїх працівників рік від року зростають. 

Знання іноземної мови сьогодні є якщо не перепусткою в компанію, то, 

принаймні, допуском до участі в "конкурсному відборі". Оволодіння 

англійською також дозволяє фахівцеві підтримувати свою 

конкурентоспроможність [1]. Обираючи серед рівних конкурентів, 

роботодавці завжди вважають за краще брати на роботу того, хто володіє 

більшою кількістю навичок, навіть якщо не всі з них будуть затребувані під 

час виконання обов‘язків на даній посаді. Однозначного пояснення цьому 

явищу немає, але з великою часткою ймовірності можна сказати, що 

спрацьовує психологічний чинник. Звичайно, з точки зору роботодавця та 

менеджерів з підбору персоналу співробітник, який володіє іноземною 

мовою, має безумовну перевагу у порівнянні з його колегою без знання 

іноземної. Навіть якщо іноземна мова не потрібна у роботі кожного дня, 

завжди може виникнути ситуація, коли вона буде необхідною.  

Особливо ефективними у справі підготовки спеціалістів сфери 

гостинності є інноваційні технології навчання, що дозволяють організовувати 
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процес навчання у малих групах, заняття з використанням мультимедійного 
обладнання, інтерактивного навчання та діяльних технологій (моделювання 
життєвих, виробничих ситуацій та професійної діяльності, використання під 
час навчання рольових та ділових ігор, аналіз виробничих ситуацій, 
вирішення ситуаційних задач, контекстне навчання організації  
професійно-зорієнтованої діяльності тощо) [3].  

Отже, на сьогоднішній день іноземна мова розглядається як невід’ємний 
гуманітарний компонент підготовки фахівця, будучи інструментом 
професійної діяльності фахівців у сфері гостинності, спрямовується на 
виконання проектувальної, конструктивної, комунікативної та 
організаторської функцій. Процес надання послуг в індустрії гостинності – це 
особливий вид діяльності, для якого характерною є партнерська взаємодія 
виробника і споживача. У ході професійної підготовки фахівців з сервісу та 
туризму зростає важливість вивчення іноземної мови, більше того, 
пріоритетною виступає необхідність володіння іноземною мовою, як засобом 
міжнародного та міжнаціонального спілкування, що робить працівника цієї 
сфери конкурентоспроможним серед інших фахівців. 
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МОТИВАЦІЯ – РУШІЙНА СИЛА ПРИ ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ 

МОВИ 
  

Рівень мотивації навчальної діяльності є одним з визначальних факторів 
успішного оволодіння студентами іноземною мовою. Високий рівень 
мотивації може компенсувати низькій рівень знань чи задатків тоді, як 
низький рівень мотивації не може бути компенсований будь-яким іншим 
компонентом, який визначає та впливає на рівень розвитку умінь та навичок.  

Проблемам мотивації присвячена значна кількість наукових і науково-
методичних публікацій таких дослідників як Н.О. Аристова,  
С.У. Гончаренко, Є.П. Ільїн, О.О. Леонтьєв, Є.І. Пасов та ін. В свою чергу, 
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питанням вивчення німецької мови як другої іноземної цікавляться чимало 
вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: О. Євенко, Р. Кушнерук,  
Б. Ліндеман (B. Lindemann), Б. Міслер (B. Mißler), Н. Мукатаєва,  
Е. Осипенко, С. Чорна, Б. Хуфайсен (B. Hufeisen) та ін. 

Метою даного дослідження є визначення необхідності вивчення 
німецької мови студентами за умови присутності відповідного рівня 
мотивації. 

Наявність мотивації при вивчені іноземної мови є однією з головних 
проблем методики викладання. Іноземна мова як навчальна дисципліна має 
ряд специфічних особливостей, і одна з них – це оволодіння іноземною 
мовою шляхом навчання спілкування. В умовах сьогодення актуальність 
вивчення іноземної мови не підлягає сумніву, оскільки нова політична 
обстановка, розширення міжнародного співробітництва і міжнародних 
контактів вимагають від майбутніх фахівців більш глибокого знання 
іноземних мов.  

Основною метою вивчення німецької мови як другої іноземної є 
формування в студента комунікативних вмінь та здібностей, готовності та 
бажання брати участь у міжкультурній комунікації і самовдосконалюватися у 
сфері вивчення іноземних мов. Розвиток здатності до міжкультурної 
комунікації, яка відбувається за допомогою вивчення німецької мови, 
передбачає формування в студента насамперед знань, навичок і вмінь, 
володіння якими дозволяє йому долучитися до лінгвокультурних цінностей 
нерідної країни і практично користуватися цією мовою в ситуаціях 
міжкультурної взаємодії та пізнання [3]. 

Як свідчить практика навчання німецької мови на базі англійської, 
успішному оволодінню другою мовою на початковому етапі сприяють такі 
лінгвістичні особливості: 
1. Генетична спорідненість німецької та англійської мов; 
2. Латинська спорідненість; 
3. Деякі спільні моменти у вимові; 
4. Наявність спільного пласту лексики германського походження. Існують 
таблиці й списки відповідності схожих слів у англійській і німецькій мовах. 
Їх слід використовувати для швидкого збагачення лексичного запасу учнів. 
5.  аналогічні граматичні явища, близькі за структурою та значенням; 
6.  схожі мовленнєві зразки, що вивчають на початковому рівні [1, с. 433]. 

До найбільш же сильних мотивуючих факторів, які спонукають людину 
приступити до вивчення англійської мови, можна віднести:  

1. Успішне просування по кар'єрних сходах. Адже працівник, який 
володіє іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси 
отримати більш високу посаду значно зростають. До того ж є можливість 
влаштуватись на роботу в іноземну компанію або сміливо вирушати 
працювати за кордон. 

Володіння англійською та німецькою мовами дозволяє вести листування 
та переговори з іноземними партнерами, писати наукові праці, статті та 
публікуватися у закордонних виданнях, що також істотно підвищує кар'єрні 
перспективи.  
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2. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне 
освоєння німецької мови – це відмінна можливість продемонструвати 
наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні 
здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам'яті, що в 
подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал [1, с. 647].  

3. Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі (книги, 
пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови 
перекладач інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів мовою-
оригіналом дозволяє не тільки оцінити видовищність картини та її сюжет, а й 
отримати задоволення від гри акторів, яке повністю втрачається при дубляжі. 

Таким чином, незважаючи на всі суб‘єктивні та об‘єктивні труднощі при 
вивченні та оволодінні німецькою мовою як другою іноземною, більшість 
студентів мають високий інтелектуальний та лінгвістичний потенціал щодо 
вивчення мови. У свою чергу, цей факт варто розглядати як важливий стимул 
до вдосконалення власних знань та мотивації у професійній діяльності. Проте 
основне завдання вбачаємо не у вивченні певної сукупності граматичних 
явищ та лексичних одиниць, а в тому, щоб пробудити й розвинути інтерес до 
мови, країни, культури. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРОВИХ ЗНАЧЕНЬ 
 

Феномен мовної картини світу розглядався багатьма вченими в різних 
аспектах. Саме поняття мовної картини світу належить Вільгельму фон 
Гумбольдту, який говорив про найтісніший взаємозв‘язок мови і мислення. 
Він називав мову «органом, що формує думку» і визначав її не тільки як засіб 
спілкування, але і як засіб вираження духу і культури людини, що говорить. 
Дану ідею пізніше розвивали багато вчених, серед яких були Сепір і Уорф. У 
своїй гіпотезі лінгвістичної відносності вони говорили про визначальну роль 
структури мови по відношенню до мислення. Так як мови по-різному 
фіксують і передають явища навколишньої дійсності, то їх носії також 
розрізняються по відношенню до неї. 
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Гіпотеза Сепіра – Уорфа отримала широке визнання, тому її 
прихильники прийшли до висновку, що мова здатна не тільки реалізовувати 
функцію оцінювання, але і зберігати ціннісну інформацію про навколишню 
дійсність для всіх носіїв мови. Таким чином, кожне слово, що позначає той 
або інший відтінок у свідомості людини, що говорить, автоматично 
асоціюється з тим чи іншим явищем, пов'язаним з певними кольорами (navy – 
колір англійського флоту), що говорить про існування мовних прототипів. 
Відповідно до гіпотези Сепір – Уорфа, прототипи є мовними еталонами, 
властивими певній лінгвокультурі. Іншими словами, це є міцно закріплені 
мовні асоціації, які є найбільш переважними серед інших референтів. Так, у 
свідомості одних лінгвокультур, білий колір має позитивну конотацію 
(невинність, чистота), у той час як у інших він асоціюється зі смертю, горем 
(слов'яни, Африка, Китай), блакитний – колір вірності для американців, але 
для китайців він також пов'язаний з втратою найдорожчого. 

Протилежною гіпотезі лінгвістичної відносності є теорія (експеримент) 
Берліна і Кея. Вчені провели численні дослідження, проаналізувавши 20 мов. 
У результаті своєї роботи дослідники зробили кілька висновків: 

1)У всіх обраних мовах існує 11 базових понять, що позначають кольори 
(білий, чорний, зелений, жовтий, синій, коричневий, сірий, фіолетовий, 
рожевий, помаранчевий); 

2)Якщо в мові не було деяких з базових кольорів, то простежувалися 
б  такі закономірності: 
- абсолютно у всіх мовах представлені чорні та білі кольори; 
- якщо в мові було три поняття кольору, то це були чорний, білий і 

червоний; 
- якщо мова містила 4 найменування кольору, то це були чорний, білий, 

червоний і жовтий або зелений; 
- якщо в мові існує 5 понять кольору, то це будуть чорний, білий, червоний, 

жовтий і зелений; 
- якщо в мові простежувалося 6 базових кольорів, то там обов'язково 

присутній синій; 
- для мови з 7 базовими поняттями кольору обов'язково наявність слова 

«коричневий»; 
- 8 і більше кольорових позначень в мові означало наявність фіолетового, 

рожевого, оранжевого або сірого [1, с. 48-50]. 
Більшість авторів споконвічно англійських фразеологізмів невідомі. У 

цих фразеологізмах відображаються звичаї, повір'я, традиції, історичні 
факти, реалії. Багато фразеологічних одиниць сформувалися від професійної 
лексики. Наприклад, словосполучення blue stocking (синя панчоха) походить 
від назви одного з лондонських літературних салонів, один з відвідувачів 
якого одягав сині панчохи. Таке прізвисько вже тоді носило зневажливий 
характер, на сьогодні ж цей фразеологізм вживають на адресу дівчини або 
жінки, позбавленої жіночності або педантки. Фразеологізм black shееp 
увійшов в англійську мову завдяки народним повір'ям про те, що чорна вівця 
носить печатку диявола. На сьогодні він описує людину, яка відрізняється від 
інших, й інколи може бути частиною фрази «в сім'ї не без виродка» (there is a 
black shееp in every flock). 
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Вважається, що фразеологізми, що прийшли в мову з творів У. 

Шекспіра, займають по кількості друге місце після Біблії. Як відомо, У. 

Шекспіру належать кілька фразеологізмів, що містять елемент «green»: green-

eyed monster (ревнощі), green years (молоді роки). 
Запозичення є одним з основних джерел поповнення фразеологічного 

фонду англійської мови. Серед них більшу частину займають латинські та 

французькі запозичення, які, як правило, носять книжковий характер і 

зустрічаються у дяких інших мовах. Стійке поєднання the golden age, вперше 

використане Гесиодом в його творах, означало благоденство, життя, яке ніщо 

не затьмарює. В англійській, як і в багатьох інших сучасних мовах, цей вираз 

використовується при описі періоду розквіту мистецтва, літератури та ін. 

Прикладом також може служити використовуване Горацієм словосполучення 

the golden mean – золота середина (aurea mediocritas). Біблійні фразеологізми 

займають перше місце за кількістю взятих з даного джерела запозичень: a 

whited sepulcher – двулична людина, the golden rule – золоте правило). 
Значна кількість фразеологізмів, які мають у своєму складі компонент 

кольорових позначень, з‘явилися в  англійській мові завдяки запозиченню із 

США.  З огляду на те, що англійська і американська англійська є варіантами 

однієї і тієї ж мови, такі запозичення прийнято вважати внутрішньомовними. 

До цих запозичень можна віднести вирази: the green light – свобода дій, paint 

the town red – вдаватися до веселощів, і деякі інші. Незважаючи на те, що у 

складі наведених фразеологізмів немає споконвічно американських слів, 

вони вважаються американськими запозиченнями з огляду на джерело 

виникнення. Прикладом запозичення з американського варіанту англійської 

мови може також служити поєднання red cent – мідний гріш. Вважається, що 

американські запозичення, у тому числі і сленгові поєднання, відрізняються 

яскравою виразністю [2, c. 57-62]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ІМЕН У ТВОРАХ  
ДЖ. Р.Р ТОЛКІНА 

 
Науково-лінгвістична тема власних імен англійською мовою привертає, 

на превеликий жаль, не велику увагу сучасних перекладачів на теренах 

України, оскільки в лінгвістиці панує суперечливі думки щодо сутності 

власних імен загалом. 
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Творчiсть видатного англiйського лiнгвiста та письменника, професора 
Оксфорду Дж.Р.Р.Толкiна - це окрема сторiнка чи навiть цiлий роздiл в 
iсторiї культури двадцятого столiття. Молодiжний рух "толкiнiстiв", стiйка 
популярнiсть у масового читача, цiкавiсть з боку фiлологiв, культурологiв та 
лiтературних критикiв, увага митцiв до "нової мiфологiї", створеної 
письменником, не тiльки не згасають на зламi столiть, але й набувають  
рiзноманiтнiших та непередбачуваних форм.  [1, с.51-52].  

Центральний твiр Толкiна "Володар перснiв" (The Lord of the Rings) був 
перекладений усiма захiдноєвропейськими та багатьма iншими мовами свiту, 
бiльше того, кожний новий переклад сприймався у вiдповiднiй країнi як 
визначна подiя, порiвняти яку можна лише з виходом, власне, "Володаря 
перснiв" у Великiй Британiї в 1954-55 роках. Є також декiлька перекладiв 
росiйською мовою роману "Хобiт"

 
(The Hobbit) [1, с.53]. 

Український читач знайомий з творчiстю Толкiна, насамперед, 
завдяки цим перекладам, тому що, на превеликий жаль, перекладу "Володаря
   перснiв" українською мовою ще нема. Роман "Гобiт", що вийшов у 1985 
роцi, єдиний зразок перекладу прози Толкiна українською мовою. Власнi 
назви інших рас (європеоїдної  монголоїдної), у свою чергу Дж.Р.Р. Толкін не 
перекладає, а транслiтерує, пояснюючи це тим, що хобiти (один з вигаданих 
народі, що мешкав в Середзем'ї в легендаріумі Дж. Р. Р.Толкіна) не знали цих 
мов, i їх звучання здавалось їм дивним, причому вони одразу вiдчували 
рiзницю мiж, наприклад, мовою ельфiв та мовою гномiв, що не є 
спорiдненими мiж собою. Зрозумiло, що у творах Толкiна є i дiалоги мiж 
представниками однiєї раси, особливо мiж ельфами. Таким чином, 
додатковою складовою лiнгвiстичної гри на сторiнках творiв Толкiна є така 
пропорцiя вигаданої та реальної мови, що створює ефект загальної 
"iншомовностi", "неанглiйскостi" цього твору. Це i є остаточний варiант 
"введення" вторинного свiту, на якому зупинився автор, додавши цим до 
трьох класичних подорожей-засобiв (у просторi, часi, пiдсвiдомому) [2, с. 7]. 

 Наше дослідження присвячене особливостям перекладу власних імен, 
тому ми обрали для аналізу творчість Дж.Р.Р. Толкіна, який вже довгий час 
залишається  цікавим та актуальним автором фентезі. Зокрема, багато вчених 
та науковців намагалися перекласти власні назви по-своєму. В перекладі 
В.Муравйова та А.Кістяківського багато вигаданого, не закладеного в 
оригіналі - перекладачі вважали додання сенсу буквально кожній назві 
невід'ємною стороною розуміння тексту. Також існують власні рекомендації 
Толкіна з перекладу імен і назв у «Володарі кілець» (наприклад, англійське 
Appledore - архаїчне слово, що означає "яблуня" - він пропонує переводити 
на німецький, верхньонімецькими Aphalter; на ісландський - як Apaldur; на 
норвезький - старошведською Apald). Таким чином, слово одночасно стає 
зрозумілим іноземному читачеві, і зберігає відтінок саме німецької архаїки, 
чогось спільного для всіх німецьких народів. У російській ж мові подібний 
ефект неможливий, оскільки російська, належачи не до німецької, а до 
слов'янської мовної групи, породжує зовсім інші асоціації). Тому, виходячи з 
усього вищесказаного, представляється доцільним розглянути найбільш 
яскраві переклади власних імен у книзі та у фільмі: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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- Bilbo Baggins- Бильбо Торбинс            Bilbo Baggins-Бильбо Торбинс 

- Frodo Baggins- Фродо Торбинс            Frodo Baggins-Фродо Торбинс 

- Old Ham Gamgee -Хем Гемджи            Old Ham Gamgee-Генджи 

- Old Holman- Старий Норчик                 Old Holman- Холман 
- Sam-Gamgee - Сем                                  Sam-Gamgee-Сем 
- Old Noakes - Дядько Нукас                    Old Noakes-Нукас 

- Daddy Twofoot - Троеног                        Daddy Twofoot-Троеног 

- Mr. Drogo Baggins -Дрого Торбинс       Mr. Drogo Baggins-Дрого  

- Old Took -Старий Тук                              Old Took-Тук  
- Old Master Gorbadoc -Пан Горбадок    Old Master Gorbadoc-Горбадок 

- Gandalf -Гандальф                                   Gandalf-Гендальф 

У процесі роботи було розглянуто, як Дж.Р.Р Толкін перекладав            

   англійські власні імена.  Зокрема в перекладі Муравйова - Кістяківського 

багато вигаданого та  не закладеного в оригіналі. Таким чином, можна 

зробити загальний висновок - в процесі перекладу «Володар Кілець»  

Дж.Р.Р. Толкіна необхідно уважно ставитися до більш ніж докладним 

рекомендаціям Толкієна, (рекомендуючи для перекладу прізвище господаря 

харчевні в Bree Butterbur (Белокопитнік), Толкін говорить, що в перекладі 

повинен бути згаданий загальний ботанічний ухил прізвищ в Bree, і 

характеристики цієї рослини, такі, як м'ясистість і маслянистість), (прізвище 

Gamgee Толкін рекомендував переводити як безглуздий)[3, с.232-238.] 
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THE FEATURES OF TRANSLATION OF TECHNICAL TEXTS 
 

The rapid development of science and technology in the world intensifies 

international relations and brings together international scientists and technologists 

on joint international projects and promotes the dissemination of scientific and 

technical information.  This, in turn, has led to an increase in the value of scientific 

and technical translation as a means of transferring accumulated information and 

knowledge, without which international communication at the level of the modern 
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technological and informational sphere is impossible.  The problem of translation 

of scientific and technical literature is one of the most important problems in 

modern translation studies.  The study of the problems of professionally directed 

training of foreign language oral and written activities of students of non-language 

specialties of higher educational institutions was engaged and was explored  a 

large number of both domestic and foreign researchers.  Among them are 

O.S.Bolshakov, E.I. Pasov, S.I. Titov, A. L. Mirzoyan, V. Benson, B. Coffey, P. 

Stravens, C. Kennedy, A. Watters.   

Technical translation is a kind of translation that helps to establish a mutual 

understanding between people speaking different languages.  With a simplified 

approach, technical translation means the translation of technical texts.  At the 

heart of this type of translation lies the formal-logical style, which is characterized 

by precision, non-emotionality and personality  [1, art.  57].  This type of 

translation arose at the junction of linguistics on the one hand and science and 

technology on the other.  Therefore, the translation of scientific and technical 

literature should be considered both in terms of translation and scientific and 

technical positions [2, art.  9].   

Translation of technical texts is simpler than its grammatical structure in 

comparison with artistic, but without mastering the terminology of the sphere 

within which the translation is carried out, it is not feasible to interpret the original 

text.  The most typical lexical features of scientific and technical literature are the 

richness of the text by terms and terminology.  The terms are words that have the 

same linguistic properties as other units of the vocabulary, but express the notions 

of the scientifically processed and inherent in a particular branch of science and 

technology.  The terms constitute an essential component of scientific and 

technical texts and become one of the main reasons for the difficulties in 

translating due to their ambiguity, the lack of translation equivalents and national 

variability [3, p.2].  

 In scientific and technical texts, the author focuses on concrete facts that need 

to be described and explained.  Thus, the author's face goes to the background, and 

the name of the objects, processes are put forward in the first place. It is necessary 

to avoid language traps, reproducing an adequate translation from the original.   

Texts of the scientific and technical style are characterized by the shortness 

and precision.  In their structure dominated by nouns, adjectives, words with the 

main subject-logical meaning, terms, impersonal forms of the verb.  Grammatical 

differences are due to the peculiarities of the grammatical structure of language, 

norms and stylistic peculiarities [4, p.68].   

Difficulties in translating special terms actually coincide with the difficulties 

of the translation of general scientific and technical terminology, and the methods 

of their translation are virtually identical and have a level character.  According to 

the syntactic structure, English-language scientific and technical texts are of a 

constructive complexity, with impersonal and undefined-personal designs.  In 

English scientific and technical texts, in comparison with Ukrainian, passive turns 

are especially frequent.  While translating it is often necessary to apply a 

replacement.  
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 Between English and Ukrainian scientific and technical texts there are 

significant grammatical differences due to the structure of the grammatical 

structure of the language, norms and traditions of written scientific broadcasting.  

Since the main task is the translation as close as possible to the original text, 

translation transformations with the reproduction of language-specific features of 

passive constructions by other means of expression that are more peculiar to the 

Ukrainian language are used, this trend is also observed at the lexical level.These 

patterns of translation of the scientific text refer to works of all genres - from a 

scientific monograph to a textbook.  Other features of scientific and technical 

literature include the wide use of various abbreviations, as well as those recorded 

in dictionaries, as well as copyright, occasional, created only for a specific case, 

and recorded only in one text.  Another feature of scientific and technical literature 

is international words, which, despite the similarity of sounding in different 

languages, differ in their language with their semantics and stylistic color, and in 

the theory of translation are known as |‖false friends of the translator‖ [3, art.  2].  

 If the lexical differences in the text are obvious, then in grammatical terms, 

they are much less expressive, but no less diverse.  Among the features of the 

grammatical structure of scientific and technical literature are: 1) the presence of 

long sentences, which include a large number of minor and one-row members;  2) 

the use of multicomponent attributive phrases;  3) the use of the definitions created 

by screwing entire syntactic groups;  4) the use of syntactic structures, passive 

structures, turns;  5) the presence of passes of some official words (articles, 

auxiliary verbs) especially in the tables, charts, specifications 5, art.182].  In 

addition to lexical and grammatical differences, scholars also distinguish stylistic 

differences.  The existence of genre-stylistic problems of scientific and technical 

translation is connected with differences in the stylistic and genre norms of 

presentation of information in the scientific and technical texts of the language of 

the original and translation, the peculiarities of the use of words and the persistent 

figurative and abnormal combinations.  Allocate the following stylistic features of 

scientific and technical texts: 1) the translation of so-called metaphorical terms;  2) 

translation of figurative and unconventional phraseology;  3) translation of various 

clichйs;  4) the presence of such types of conversational lexical elements [3, p.2].   

In conclusion, under consideration, the peculiarities of the translation of 

scientific and technical texts and translation transformations used during 

translation were disclosed.  It is noted that grammatical differences in the structure 

of languages, the collection of their grammatical categories, forms and 

constructions - constitute the grammatical difficulties of translation.  

 However, it should also be noted that the translation of scientific and 

technical literature requires not only linguistic but also scientific and technical 

knowledge. The knowledge and proper use of the listed translation tools will help 

to avoid the incorrect transmission of grammar in the Ukrainian language as well 

as distortion of the logical content. 
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  РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 
 

Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її 

знання не є привілеєм і розкішшю. Колись і комп‘ютери, так само як мобільні 

телефони, могли собі дозволити лише люди певного соціального класу. Зараз 

такі речі є предметами першої необхідності. Те ж можна сказати і про 

англійську мову. Її вивчають в усіх освітніх закладах: у школах, 

університетах, на курсах. А в наш час цифрових технологій будь-який 

бажаючий може вивчити англійську дистанційно, не виходячи з дому. 

Освічена людина просто зобов`язана володіти англійською мовою, оскільки 

саме вона є ключем до подальшої самоосвіти та самовдосконалення  

[1, ст. 78].  

Володіння іноземною мовою – це корисне вміння, яке дозволяє 

одержати доступ до іноземних сайтів і друкованих видань. З часом можна 

навчитися не тільки читати і писати іноземною мовою, але і думати, а отже, 

створювати іншомовні презентації, відвідувати міжнародні конференції та 

тренінги, вести ділове листування. Такі знання іноземної мови роботодавець 

обов'язково оцінить. Це підвищує професійну кваліфікацію менеджера і 

робить його більш конкурентоспроможним на ринку праці. 

Серед іноземних мов англійська мова є мовою міжнародного 

спілкування. Сьогодні вона використовується в усіх сферах – бізнес, 

подорож, наука, навчання, Інтернет, фільми і так далі. Англійська об`єднує 

людей і допомагає отримувати знання, інформацію з різних джерел. 

Чому люди переймаються питанням вивчення іноземних мов, не 

шкодуючи своїх сил, часу і грошей? Переважна більшість людей вивчає 

мову, оскільки це безпосередньо пов'язано з роботою і просуванням 

кар'єрними сходами. Зокрема, це стосується і сфери менеджменту: 

- вступ до магістратури і аспірантури, шлях до самоосвіти і 

- самореалізації; 

- можливість встановлювати тісні зв‘язки з іноземними партнерами; 

- співпраця і обмін досвідом з колегами з інших країн; 
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- можливість брати участь в міжнародних конференціях; 

- доступ до джерел інформації, пов‘язаних з професією (відео матеріали, 

статті відомих менеджерів світу, онлайн конференції); 

- можливість працевлаштування в великих компаніях, в тому числі 

закордонних. 

Знання іноземної мови значно розширює можливість менеджера 

застосовувати свої знання на користь людства, а також є засобом постійного 

розвитку, не лише професійного, а також особистісного [2, ст. 32]. 

За інформацією менеджерів з підбору персоналу великих компаній та 

кадрових агентств знання англійської мови є обов‘язковими. Перший 

аргумент на користь володіння іноземною мовою, її вивчення – без 

англійської на престижну посаду можна не розраховувати, оскільки вимоги 

компаній рік від року посилюються. Чим більша компанія й вище посада, тим 

частіше у вимогах до працівника зустрічається "обов'язкове знання іноземної 

мови", зазвичай англійської. 

У зв‘язку з розширенням міжнародних контактів, у ході яких 

відбувається інтенсивний обмін інформацією, іноземна мова стала засобом 

спілкування фахівців різного профілю. Саме тому в нашій державі все більше 

уваги приділяється іноземній мові, яка є основою підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням професійних потреб  

[2, ст. 34]. 

Підвищення «вартості» на ринку праці. На яку роботу ви б не 

влаштовувалися, найвірогідніше, зіткнетеся з графою «Іноземна мова». При 

сьогоднішній конкуренції на ринку праці знання англійської мови допоможе 

вам працевлаштуватись. Зараз є багато міжнародних компаній, а також 

компаній, які співпрацюють з іншими країнами. 

Тренування пам’яті. Чим більше ви тренуєте пам‘ять, тим краще вона 

працює. Фармацевту необхідно знати багато інформації, а для цього потрібно 

мати пам‘ять, яку можна тренувати при вивченні іноземних мов. 
Перегляд відеороликів без перекладу. Маючи відповідні знання, можна 

дивитися відеоролики та відеофільми для збагачення своїх професійних 

знань   мовою оригіналу. Ця інформація швидше з‘являється англійською і не 

завжди перекладається іншими мовами. 

Прослуховування музики. Дуже приємно розуміти, про що співає 

улюблений виконавець. І самі пісні стають цікавішими, коли прослуховуєш 

їх, розуміючи, про що в них співається.  

Читання спеціальної літератури. Більшість інформації для професійної 

діяльності менеджера надруковано англійською мовою, що позбавляє 

можливості пізнати цінну інформацію. А якщо навіть і перекладають 

літературу, яка потрібна для роботи або навчання, то переклад затримується, 

як правило, на рік-два (середньостатистичний термін підготовки і перекладу 

на українську), тому інформація вже встигає застаріти. Більшість сайтів теж в 

основному англомовні. Знання мови (навіть часткове) істотно підвищує 

можливості отримання потрібної інформації . 
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Розширення кола спілкування. Інтернет як ніколи розширив можливості 

зв‘язку, тепер можна легко спілкуватися з людиною з будь-якої країни. 

Знання англійської мови допомагає знайти цікавих друзів і розширити коло 

знайомств, завдяки чому менеджер може  укладати угоди з іноземними 

партнерами. 

Хороша можливість отримати додатковий заробіток. Якщо менеджер  

володіє англійською мовою, то може додатково працювати перекладачем 

(будь-яка спеціалізована література, лекції, листи, реферати, статті, 

оформлення документів), при цьому заробляючи гроші [3, ст. 150]. 

Додаткові можливості знання іноземної мови ніколи не зашкодять. Це 

розширює горизонт життєвих можливостей. Ніхто з нас не знає, яку користь 

ці знання можуть принести завтра. 

Отже, для кожної людини, яка прагне побудувати хорошу кар‘єру, 

розширити межі свого спілкування, черпати новітню інформацію з 

першоджерел, відкрити нові життєві перспективи і врешті-решт 

урізноманітнити своє життя і зробити його більш цікавим, вивчення 

англійської мови просто необхідно.                    

Володіння іноземною мовою дозволяє менеджеру підтримувати свою 

конкурентоспроможність. Роботодавці завжди вважають за краще брати на 

роботу того, хто володіє більшими навичками, навіть якщо не всі з них 

будуть затребувані на запропонованій посаді. Звичайно, з точки зору 

роботодавця та менеджерів з підбору персоналу співробітник, який володіє 

іноземною мовою, володіє більшою привабливістю, ніж його колега без 

знання іноземної. Навіть якщо іноземна мова прямо зараз у роботі не 

потрібна, завжди може виникнути ситуація, коли вона буде необхідною. Для 

успішної роботи в найрізноманітніших сферах і напрямках однієї рідної мови 

буде недостатньо, необхідне знання іноземної мови. 
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DIFFICULTIES IN TRANSLATING MOVIE TITLES FROM 
ENGLISH INTO UKRAINIAN 

 

At present, cinema is one of the most popular spheres of our life. The 

popularity of the film is often largely determined by its title, because the effective 

headline is much easier to attract the viewer than the description of the content of 
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this film. So, the name of the movie, as well as the name of any other work, is a 

very important component of the whole film, which requires a separate and careful 

attitude when it comes to translation. 

The art of translation is quite challenging; it shows us that one and the same 

original text may have a lot of translations. The difficulty for us is to use the one of 

them, which would suit the situation best of all. The same difficulty appears when 

we deal with movie titles, sometimes the original title is absolutely different from 

the translation we are given. The explanation may be very simple; the Ukrainian 

translation may be better understood by Ukrainian-speaking community than the 

original variant of the title. The task of finding a better and more suitable 

translation is demanding and rewarding at the same time [1]. 

Frequently, the translation of the movie titles causes difficulties for 

translators, because their target is not a mere mechanic translation, but rather the 

preservation of the meaning of the title as well as the creation of a vivid 

memorable mini-text that will imply the plot details and attract many viewers. 

If there exist difficulties, there are bound to be mistakes. The mistakes in the 

translation of the movie titles can be divided into several groups, the ones that are:  

- caused by an inadequate knowledge of the translator or simply his/her 

reluctance to work with the dictionary, which results in the creation of verbal 

translation of the title;  

- caused by the translator's failure to identify the stylistic features of the 

movie  titles, which leads to significant stylistic differences between the original 

title and the title-translation;  

- mistakes associated with violation of the rules of phonics or ease of reading, 

which leads to the formation of the movie titles that are clearly foreign;  

- mistakes related to the mismatch of the title to the content of the film.  

All these groups of mistakes are connected, on the one hand, with the 

diligence of the translator, and on the other hand, with his/her linguistic and 

regional knowledge. 

To be more precise we should analyze the mistakes in translating movie titles 

in the example [1]: 

1. The translation of comedy movie titles:  

1.1. The original title ―Some Like it Hot‖ may have several accepted versions, but 

anyway, only one will be official. So this title has the following accepted versions: 

―Декому подобається погарячіше‖; ―Дехто любить погарячіш‖. But the official 

Ukrainian translation is ―В джазі тільки дівчата‖.The difficulty with this movie 

title is that it was completely changed, which sometimes happens. It was adapted to 

the audience of the former USSR and changed by the censors, because its original 

title sounded very frivolous at that time. 

1.2. One more comedy movie title is ―I Spy‖. The official Ukrainian translation is 

―Обдурити всіх‖. It was completely changed and only vaguely reminds the 

meaning of the original film title. However, it corresponds to the genre of 

comedies. The type of movie titles translation used in this case is called ‗genre 

translation‘, because the original version has the aim that people, by this title, 
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could identify this film as a comedy without mixing it with the detective story or 

action movie. 

2. The next area of the research is horror movie titles:  

2.1. The first horror movie title is ―Nightmare Boulevard‖. The official Ukrainian 

translation of this horror movie title is ―Бульвар смерті‖. The type of film title 

translation used in this case is the genre one, because the title was adapted to the 

―terrible‖ genre of the film by the Ukrainian word ―смерть‖, which does not exist 

in the translation variants of the word ―nightmare‖, but creates a more sinister and 

weird mood of the potential audience than other existing variants. 

2.2. The next horror movie title under analysis is ―City of Ghosts‖. The following 

Ukrainian versions of this film title are ―Місто привидів‖; ―Велике місто духів‖; 

―Місто тіней‖; ―Велике містодуш‖. The official one is ―Місто привидів‖. These 

five versions of Ukrainian translations of this horror movie title are all synonymic, 

because they all have similar meaning and each of them may be the official 

translation. The difficulty remains to find the most appropriate version for the 

Ukrainian movie-goer. 

3. The next step concerns action movie titles:  

3.1. The first horror movie title is ―Usual Suspects‖. The official Ukrainian version 

of this film title is ―Підозрілі особи‖. The difficulty of translating this title is that 

in the official variant the word ―usual‖ is omitted to make the title shorter and 

easier to understand. This can happen sometimes, when the omitted word does not 

have a real significance and does not change the meaning of translation.  

3.2. The second action movie title is ―The fast and the furious‖.The official 

Ukrainian translation is ―Форсаж‖. The difficulty of translation this film title is 

that it was absolutely changed and has no relation to the original one. This type of 

translating the movie titles is called ‗semantic translation‘, because the Ukrainian 

variant was created to render the film‘s plot, which focuses on a group of young 

people fond of cars, high speed and races. The Ukrainian word ―Форсаж‖ is 

closely related to these concepts – that is why it was chosen as the official version; 

though the literal translation ―Швидкі та завзяті‖ can be comprehensible too. 

4. The last area of the investigation is the adventure and historical movie title.  

The original title is ―Lost‖. The official Ukrainian translation is ―Залишитися 

в живих‖. The difficulty in translating this film title can be explained by the 

history of its shooting. The idea of this film was taken from the famous American 

reality-show, where ordinary city-dwellers lived on a desert island. This show 

called ―Останній герой‖ was shown on the Ukrainian television not long before 

this film got on. Using the analogy with the show ―Останній герой‖ Ukrainian 

translators made up the decision to translate the famous film as ―Залишитися в 

живих‖. 

To recap, the role of movie titles cannot be overestimated. They transfer 

emotions, images, the atmosphere and all the shades of feelings. At the same time 

they have to transfer to the audience the information which it has to possess even 

prior to the viewing of the movie. A translator, while translating a film title, must 

be very professional and knowledgeable. Translators should know all the 
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techniques of this kind of translation and use all the imagination to transmit the 

meaning of the film title, as close to the original, as possible [2]. 

In other words, the translation of the movie titles is a challenging and 

responsible work. It is one of the important problems faced by an interpreter due to 

the large inflow of foreign cinema. The relevantly given name of the film gives the 

first information that the viewer receives about the movie. Starting from the title, 

the viewer will decide whether to watch this movie or not.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Кожен з нас хотів би бути успішним в тій чи іншій сфері діяльності, а 

особливо в бізнесі. В цьому може допомогти в першу чергу знання іноземних 

мов, що робить людину висококваліфікованим фахівцем. З кожним роком все 

більш затребувані спеціалісти, які володіють іноземними мовами. Це є не 

тільки адміністративні працівники, юристи, економісти, менеджери різних 

профілів, а й секретарі, працівники виробничих спеціальностей тощо. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що влаштування на хорошу 

роботу та подальше кар‘єрне зростання залежить від бажання людини 

розвиватися, ставати краще та вивчати іноземні мови. 

В економічних вузах вивчення іноземних мов є невід‘ємною частиною. 

Для цього відведено велику кількість практичних та лекційних занять з 

викладачами, які дають необхідні знання студентам.  Кожен студент, який 

зацікавлений у тому, щоб мати роботу своєї мрії та успішну кар‘єру,окрім 

занять в університеті, повинен приділяти велику увагу самостійному 

вивченню мов, пізнанню чогось нового та цікавого. 

Напевно кожного з нас цікавить питання, що саме є стимулом у 

вивченні іноземних мов студентами економічних спеціальностей? Було 

проведено велику кількість опитувань та досліджень. Виходячи з досліджень 

Київського науково-освітнього центру ми спостерігаємо, що стимулом до 

вивчення іноземних мов 51% опитаних людей називають кар‘єрне зростання, 

23% - навчання і стажування за кордоном, 12% роблять це для того, щоб 

зробити свій відпочинок більш комфортним, 7% збираються в ділові 

закордонні подорожі, 4% навчаються для участі в міжнародних конференціях 

і лише 3% опитаних працюють з іноземними партнерами [5]. 

http://osvita.ua/abroad/
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Для студентів економічних спеціальностей стимулом у вивченні 
іноземних мов  виступає навчання та стажування за кордоном. Це дає 
великий досвід, престиж і перспективу успішного шляху багатьох 
кар‘єристів. З часом можна навчитися не тільки писати і читати тією 
іноземною мовою, яку вивчає людина, але й думати нею, що дозволить 
створювати різноманітні презентації, брати участь у різних закордонних 
конкурсах та проектах, вести ділове листування та переговори, відвідувати 
тренінги та конференції тощо [4, c.19]. 

У кожного різні здібності до вивчення іноземних мов: комусь дається 
це легко, а комусь важче. Тому для кожної людини повинен бути 
індивідуальний підхід у вивченні мов. Звичайно, в економічному 
університеті отримати належний рівень знань з іноземної мови дуже важко. 
По-перше, більша частина навчальної програми приділена саме вивченню 
економічних дисциплін, по-друге, всі студенти різні і сприйняття потоку  
інформації теж різне. Всі, хто бажають вивчити іноземну мову можуть 
вибрати доступний і самий оптимальний варіант для того, щоб вивчити ту 
мову, яка йому більше подобається [1, c.51]. 

Іноді вибирати іноземну мову і не доводиться, адже може бути низка 
об‘єктивних причин, які стануть стимулом для її вивчення. Самою головною 
причиною є влаштування на роботу. Роботодавець вимагає від працівників 
знання іноземних мов, що робить їх кваліфікованими та успішними серед 
інших. 

Завдяки вивченню іноземної мови у будь-кого покращується пам‘ять, 
увага і вміння зосередитися на своїй думці. Навіть у випадку  не досягнення 
бажаного результату - це вже допомога практично в будь-якій сфері вашої 
життєдіяльності. 

На першому місці за популярністю стоїть англійська мова. Це офіційна 
мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 
80% ділового мовного простору займає саме вона. Кожен з нас все частіше 
зустрічається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. 
Англійська мова використовується при заповненні анкет, складання резюме, 
у діловому та приватному листуванні. Для студентів економічних 
спеціальностей володіння цією мовою є не навичкою, а необхідністю. 

Мова техніки і фінансів – німецька мова, яка йде слідом за 
англійською. За останні п‘ять років попит у вивченні цієї мови значно 
підвищився,адже  з‘явилося багато німецьких партнерів та інвесторів. 
Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини (сантехніка, меблі, 
електроніка, автомобілі) [2, c.210].Рейтинг популярності інших іноземних 
мов є дуже неоднозначним, тому що кожен вивчає ту мову, яку бажає. 
Очевидно також, що стрімко набирає обертів популярність у вивченні 
японської та китайської мов. Більшість тих, хто вивчає їх говорять, що мова 
їм необхідна саме для роботи[3, c.102]. 

Отже, якщо людина хоче досягти великих звершень у своїй кар‘єрі 
знання іноземних мов є запорукою її успіху. Так, процес вивчення іноземних 
мов є достатньо не легким та довгим, але чим більше є бажання здобути 
хороших результатів в своїй роботі, тим швидше це вдасться. 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІ 
 
Характерною ознакою XXI століття стали зміни – неперервні, стрімкі та 

стійкі. Вони докорінно змінюють життя людини, умови її праці, вимагають 
від неї нових якостей, умінь, нових поглядів на життя та безперервного 
професійного то духовного вдосконалення. 
Саморозвиток,самореалізація,самовдосконалення людської особистості, її 
потенціалу є головним чинником успішності та ефективності в різних 
галузях, а особливо в освітній. Освіта виступає рушійною силою за 
допомогою якої людина спроможна досягнути певних висот як в 
професійному плані так і в аспекті духовного збагачення.  

У зв‘язку з новими умовами розвитку суспільства змінюється підхід до 
освіти в цілому і мовної освіти зокрема. Іноземна мова стає засобом 
міжкультурного спілкування. Нині основною метою освіти є формування 
здатності до активної діяльності, до творчої професійної праці. Роль знань 
при цьому анітрохи не принижується: з основної і єдиної мети освіти вони 
перетворюються на засіб розвитку особистості. Таким чином, професійна 
підготовка спеціаліста повинна не просто забезпечувати певний рівень знань, 
умінь і навичок, а й формувати готовність до саморозвитку та самоосвіти.  

Питання вивчення іноземної мови,та її ролі в професійній самореалізації 
молоді вивчати такі науковці, як: Л.Потапенко,Л.Кнодель,О. Кузнєцова,  
О. Капустіна, Т. Перович, Н. Сініцина, Б. Тернова, Л. Ушакова,  
Л. Чеботарьова, О. Шевченко, Т. Андрюхіна,  Н. Зінкевич, О. Іванова,  
Н. Мукан та інші. Проте прогрес не стоїть на місці,тому з‘являються все нові 
й нові погляди на вищезгадану проблему. 
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 Професійно орієнтована мовна освіта є складовою цілісної фахової 

підготовки, забезпечує баланс між професійним,культурним та особистісним 

розвитком людини. Вища освіта є одним із основних важелів цивілізаційного 

прогресу, вона забезпечує прискорення економічного і культурного розвитку 

країни, сприяє формуванню свідомих, суспільно активних громадян, які були 

б конкурентоспроможними на світовому ринку праці.  

Саме тому в процесі підготовки фахівців,  важливим є сформована мотивація 

до вивчення іноземної мови. Загалом людина, яка володіє мовами, – 

різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення 

нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. Зовсім недавно 

вчені з Лондонського університету шляхом проведення великого 

статистичного та наукового дослідження прийшли до висновку, що люди, які 

вчать іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мислення.  Цей 

висновок базується на тому, що вчені науковим шляхом підтвердили прямий 

зв'язок між активністю сірої речовини і знанням кількох мов. 

Сьогодні існує безліч способів вивчення іноземних мов. Міністерство 

освіти і науки України, опрацювавши передовий вітчизняний і зарубіжний 

досвід вивчення іноземних мов, підготувало проект концепції викладання 

іноземних мов. У цьому документі вперше комплексно і системно викладено 

основні положення функціонування іноземних мов у системі безперервної 

освіти в Україні. Новим є розділи концепції про мовну ситуацію у нашому 

суспільстві. Крім того, концепцією передбачено право на створення умов для 

вивчення іноземних мов у різноманітних дошкільних, шкільних і вищих 

навчальних закладах у різному обсязі. Водночас пропонується єдина 

національна програма і єдиний державний стандарт з іноземної мови у 

системі безперервної освіти [1,2]. 

Справді, сучасне життя переконливо доводить, що знання іноземних мов 

та вміння працювати за комп‘ютером є одними з важливих умінь, якими 

повинна володіти людина вступаючи у ХХІ століття. Сьогодні, освічена 

людина має володіти трьома-чотирма європейськими мовами, причому 

обов‘язково англійською. У зв‘язку з розширенням міжнародних контактів, у 

ході яких відбувається інтенсивний обмін професійно значущою 

інформацією, іноземна мова стала засобом спілкування фахівців різного 

профілю. Саме тому в нашій державі все більше уваги приділяється 

іноземній мові, яка є основою підготовки висококваліфікованих спеціалістів 

з урахуванням професійних потреб [4].  

Власне, доцільно вивчати іноземну мову як засіб формування культури 

міжнаціональних взаємовідносин в умовах державної орієнтації на 

установлення всебічних контактів із миролюбними країнами світу. Проблема 

вивчення іноземної мови як одна з умов формування культури 

міжнаціональних взаємовідносин є актуальною для сьогодення, враховуючи 

інтеграцію України до Європи та її стандартів. Виражаючи свою точку 

зору,доцільно сказати,що основним засобом спілкування є мова, а у 

багатогранному суспільстві – декілька мов. Ось чому вивчення іноземних 

мов набуває особливого статусу в нашій країні.  
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Зважаючи на це у листопаді 2011 року своєю Резолюцією Рада 

Європейського союзу рекомендувала використання загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти - Common European Framework of Reference for 

Languages [3]. Рекомендації є керівним документом, що використовується 

для опису досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Європі та інших країнах, 

для валідації рівнів знань іноземної мови та формування мотивації до її 

вивчення. 

Отже, підсумовуючи все вищеперераховане можна прийти до висновку, 

що знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де 

спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації 

набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, 

бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто 

володіє мовами, володіє світом. 
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THE IMPORTANCE OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN 
THE MODERN WORLD 

 
Knowledge of foreign languages is the key to success in the modern world, 

where communication in foreign languages and languagesthe processing of huge 

amounts of information is becoming increasingly important. Interest in learning 

languagestraditionally great, because for paraphrasing the famous statement, one 

can safely say that the one who owns languages, has the world!  

In general, a person who speaks languages - a versatile personality, has the 

best ability to learn new, freer and more confident in communicating with people. 

Most recently, scientists from the University of London conducted a large 

statistical and scientific research has come to the conclusion that people who teach 

foreign languages are more flexible and original thinking. This conclusion is based 

on the fact that scientists scientifically confirmeda direct connection between the 

activity of the gray matter and the knowledge of several languages [2]. 
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The old saying goes: "How many languages do you know, so many times you 
are a man." That is, the more as you know today, the better. After all, every 
language is a key that opens the door to something his, to something new. 

For example, English is the official language of international business and 
trade, the Internetand technology, science and the arts. 80% of the business 
language space occupies it. Every one of us is all more often faced with her in 
dealing with her work and leisure partners. English used in filling out 
questionnaires, writing a resume, in business and private correspondence. 

Being in English is no longer an amazing skill, but a necessity. They are being 
taught by now kindergartens, schools, universities, not to mention numerous 
courses and trainings. And in some countries even mathematics and some other 
subjects of the school curriculum are taught in English [3]. 

German is the language of technology and finance. Over the past five years, 
demand for it has grown significantly. Many German partners and investors 
appeared. Intensively imported goods from Germany,for example, plumbing, 
furniture, electronics, cars. And consequently, people who need these people are 
needed importers to communicate. Knowledge of German is also welcomed in 
German representations banks. 

Along with the growth of the role of foreign languages, the number of those 
wishing to learn is increasingprofession of translator. But the study of a foreign 
language is not an easy task, it requires a serious one herestimulus. Why do they 
have a desire to become professionals in the field of translation from foreign 
languages? Or do they get some benefit from this knowledge in everyday life? 
What encourages them to study foreign languages? Are they planning to work on a 
specialty, or do they simply know that knowledge necessary for life? And most 
importantly, what does this mean for them this knowledge: they are a sign of 
prestige or the need for the present? 

According to this survey among of the respondents, 15% chose the profession 
of translator, because it is prestigious. 10% of the respondents decidedbecome 
interpreters, because knowledge of foreign languages is necessary for today. And 
75% of the respondents have the ability to study foreign languages and they like 
this profession, which has influenced their choice. 

As for confidence, will it really work after the education? Only 45% of the 
respondents are sure of it, the rest 55% do not have this confidence [1]. 

It is striking that 100% of the respondents believe that even if they will not be 
in the future. To work as translators, then knowledge of foreign languages will still 
need them in life. 

95% enjoy the ability to read books and watch movies in the original, and 
only 5% do not attracts such an occupation.Quite interesting is that 100% of the 
respondents believe that knowledge of foreign languages gives morechances to get 
a high-paying prestigious job. 95% benefit from fluency in everyday life, 
namely:the ability to communicate with foreigners, the ability to understand the 
content of foreign songs, review and reading books in the original, the possibility 
of additional earnings, the ability to understand the instructions to medicine and the 
techniques that are written in a foreign language, facilitates the use of the Internet  
[1]. 
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So, we clearly see that in our time there are more and more willing to know 

foreignthe language They understand the importance of their study. They do not 

regard this aspiration as a tribute to fashion, but think about the benefits that give 

foreign language knowledge to any cultural person. 

Studying any foreign language opens up new opportunities for us, makes us 

richerspiritual world Speaking in a foreign language, a person automatically 

transitions into a higher social one degree, since it becomes a competitive 

candidate for a high-paying post. After all, how it is known that prestigious 

organizations, as a rule, either are themselves representatives of foreign firms, or 

lead from active partnership activity. And there without the knowledge of a foreign 

language can not do! Foreign languages improve the quality of our lives in all its 

spheres. 
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СПІВБЕСІДА АНГЛІЙСЬКОЮ: ТОП-5 ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ ТА 

ПРИКЛАДИ ВІДПОВІДЕЙ НА НИХ 
 

Рано чи пізно перед кожним випускником закладу вищої освіти постає 

питання працевлаштування. Запрошення на співбесіду, особливо в іноземну 

компанію, сприймається вже як перемога. Але ейфорія від примарних 

перспектив швидко змінюється страхом перед інтерв‘ю, розумінням, що 

некоректно сформульована відповідь іноземною мовою може перекреслити 

усі переваги претендента на посаду, що були попередньо викладені у резюме. 

Усвідомлення проблеми – це вже половина рішення. Ознайомлення з 

правилами проходження співбесіди та практичне відпрацювання необхідного 

лексичного та фразового мінімуму допоможуть успішно подолати цей 

челендж.     Отже, будь-яка співбесіда при працевлаштуванні починається зі 

знайомства роботодавця з претендентом на вакантне місце. Зазвичай в цьому 

діалозі мають місце такі питання: 

1. Tell me about yourself. 

- I‘m really energetic, and a great communicator. Working in sales for two 

years helped me to build confidence and taught me the importance of 

customer loyalty. 

- I am punctual, dependable and can be counted upon to finish what I start. 
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- I understand my customers‘ needs. 

- I consider myself hardworking/reliable/dependable/helpful/outgoing/ 

organised/honest/cooperative. 

Лінгвопсихологи радять, відповідаючи на дане запитання, відразу 

підкреслити свої сильні сторони і безперечні переваги на фоні інших 

кандидатів (особливі досягнення в своїй професійній галузі, успішний досвід 

роботи). Уникайте сухого викладення біографічних даних; говоріть впевнено 

і по суті про свою кваліфікацію, досвід, зацікавленість і відповідальність [1]. 

2. Why did you leave your previous job? 

I‘ve l- earned a lot from my current role, but now I‘m looking for a new challenge, 

to broaden my horizons and to gain a new skill-set – all of which I see the potential 

for in this job. 

- I‘m looking forward to better opportunity to grow in job wise and financial 

wise. I want to learn more things, where am working. 

- I‘m looking for a job where I can grow with the company. 

- I‘m looking for a job that suits my qualifications. 

- I was laid off / made redundant, because the company relocated / downsized 

/ needed to cut costs.  

Розглядаючи дане питання, варто зазначити, що Ви звільнились через те, що 

хотіли більш складної роботи, високу зарплату і можливість реалізувати свої 

таланти і амбіції [1].  

3. What are you currently doing? 

- My work is important to me, so instead of rushing to accept the first thing that 

comes my way, I‘m taking my time and being selective to make sure my next role 

is the right one. 

- I am working on several freelance projects, while actively job seeking. 

- I‘m spending time being a stay-at-home mom and volunteering at my daughter's 

school. 

- I‘m taking some continuing education classes and seminars. 

Відповідаючи на дане запитання, не завадило б відмітити, що поряд з 

активним пошуком роботи, у Вас усе одно достатньо справ: це може бути 

відвідування різноманітних курсів з підвищення кваліфікації, здобуття нової 

освіти, ремонт, дальні поїздки, подорожі тощо [2]. 

4. What do you find most rewarding about being in sales (marketing, 

HR and so on)? 

- I really enjoy making contacts, and spending time talking with people. The most 

rewarding part of being in sales, for me, is the time spent with customers, helping 

them make the right decision about a product. 

- I‘m a people person. I was always happiest – and most satisfied – when I was 

interacting with customers, making sure I was able to meet their needs and giving 

them the best possible customer experience. 

- I'd like to stay in a field related to training no matter what happens. I was too 

interested in business to work at a university, but I believe that teaching is 

somehow in my blood. I've been good at sales because I took the time to educate 

my clients. Now I look forward to training the new hires. 
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В свою відповідь на дане запитання необхідно вмістити якомога більше 

інформації. HR (Human Resource) спеціаліста цікавить Ваша здатність 

знаходити спільну мову в колективі, велика зацікавленість працювати саме 

на цій посаді, Ваша мотивація. Зробіть наголос на тому, що Вам дуже 

подобається те, чим Ви займаєтесь чи збираєтесь займатись; залиште 

позитивний відгук про попереднє місце роботи [2]. 

5. What are your strengths/weaknesses?  

Strengths: 

- I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me 

tremendously in this field of work. 

- I've always been a great team player. I'm good at keeping a team together 

and producing quality work in a team environment. 

- I'm an adaptable person. I work for three different managers, they have very 

different management styles and expectations of me. I am able to adjust my 

approach to meet each of their needs. 

Перевага буде на Вашій стороні, якщо замість «не хочу себе хвалити, хай 

хтось з мого оточення скаже про мене тощо», Ви відразу підкреслите якості, 

котрі ціняться на даній посаді в компанії. Тобто згадайте про свій 

професіоналізм, надійність, бажання досягти потрібного компанії результату 

[3]. 

Weaknesses:  

- I‘ve never been very comfortable with public speaking – which as you 

know, can be a hindrance in the workplace. Realizing this was a problem, I 

asked my previous employer if I could enroll in a speech workshop. He said 

―yes.‖ I took the class, and was able to overcome my lifelong fear. Since 

then, I‘ve given lots of presentations to audiences of over a 100 high level 

executives – I still don‘t love it, but no one else can tell! 

- I have had trouble in the past with planning and prioritization. However, I'm 

now taking steps to correct this. I just started using a pocket planner. 

- I might need to learn to be more flexible when things are not going 

according to plan. This is something I‘m working on at the moment. 

- I‘m a perfectionist and I may be too hard on myself or my co-workers 

sometimes. 

Також не варто наполегливо переконувати HR менеджера, що Ви 

багато чого не знаєте, не вмієте і таке інше. Зазначте пару своїх недоліків, але 

дещо завуалюйте їх: бажаючи виконати все вчасно і якісно, я можу відразу 

братись за декілька справ, але я працюю над цим; занадто критично ставлюсь 

до себе та інших [3].   

Додатково до стандартних запитань, Вас можуть попросити пройти 

оцінювання Ваших здібностей і знань, скласти IQ тести та ін. 

Відповідаючи впевнено і влучно, не забудьте, що наразі під пильним 

наглядом знаходяться Ваші жести і міміка, а також тембр і тон голосу. 

Не дивина, що майже кожна людина має свій власний досвід проходження 

співбесіди [3]. 
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Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що 
англійська мова є дуже важливим фактором при влаштуванні на 
високооплачувану роботу. Саме знання іноземної мови демонструє 
роботодавцю Ваші позитивні якості, вміння і навички. Знаючи відповіді на 
такі типові запитання, Ви легко зможете влаштуватись на роботу своєї мрії та 
зарекомендувати себе, справити гарне враження. 
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INTERACTIVE FOREIGN LANGUAGES LEARNING WITHIN 
PROFESSIONAL TOURISM EDUCATION 

 
In the last decades, in connection with the active entry of Ukraine into the 

European economic, cultural and educational space, the professional training of 
specialists in the tourist industry, in particular tourism managers becomes of 
increasing importance. All management in our time is impossible without the use 
of information technologies, such as: Internet sites, Internet shops, database 
management systems, network communication systems, CRM systems for 
formalizing the process of management through Internet technologies, etc. The 
professional training of a tourism manager is a system that includes the 
components of professional fitness, scientific and theoretical and practical training 
of a professional in management, taking into account the specifics of the tourism 
business. Activity and system approaches to the interpretation of vocational 
training provide a theoretical basis for defining the requirements for the 
professional training of tourism managers to the use of information technologies. 
In the present day, the communicative competency role is rising in the modern 
professional community. It has led to their creased importance of language training 
in the system of higher education. Developing international contacts and networks 
in different fields, the specialists are required to possess competence in at least one 
foreign language. Recognizing the role of innovative learning technologies, we 
should remember that innovations include only those innovations, which are the 
embodiment of the integrated use of new methods of teaching and the rebuilding of 
the educational practices in order to improve its efficiency. 

The research is based on the scientific papers of domestic and foreign scholars 
in such areas as various definitions of interactive learning, a framework for 
categorizing the types of instruments used to assess interactive learning style, as 
well as prior researches on interactive learning style. 
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In recent years, the teaching of foreign languages revealed a tendency to 

move from the communicative approach to its varieties – the interactive one, which 

was proposed by Western Methodists. However, there is no clear understanding of 

the term ―interactive approach." Usually the interactive approach to identify the 

communicative approach, believing that interactive model of language acquisition 

suggests that the learning occurs during and in the course of participation in 

language acts. Today the training should be built differently. It must be designed 

and constructed so that all the students can participate in the educational process. 

One of these options - the educational process with the use of interactive learning, 

the teacher must use interactive learning strategies in their teaching practice. In 

order to effectively disclose the content of the category of ―interactive learning‖ 

and its methods, we compare the traditional teaching and active interactive 

learning by the following limits: the goals, the position of the student and the 

teacher, the organization of communication in the educational learning process, 

teaching methods, and the principles of interactive learning. The purpose of the 

active (interactive) learning - the teacher is to create the environment in which 

students themselves will be able to open, acquire and construct knowledge. This is 

the main fundamental difference of interactive learning objectives from the 

traditional education system. 

Methods and techniques used in traditional teaching allow achieving in first 

three levels of objectives in the educational process. In most cases, their 

implementation is quite a simple reproduction of its content. Interactive teaching 

methods also provide goals for the first three levels, and more efficiently than 

traditional methods do training system. Continuing to analyze the purpose in the 

context of interactive learning, it should be noted that interactive teaching methods 

allow achieving often higher order goals in the educational process. At the same 

time, these methods contain other unit objectives, the implementation of which 

contributes to the development of students' social competence (the ability to lead 

the discussion, group work, resolve conflicts, and to listen to others, etc.) 

Today interactive learning accused in the absence of clear theoretical concepts in 

the mix under the same name of different approaches and methods (in particular, 

there is no generally accepted classification methods). 
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BASIC TRANSLATION TRANSFORMATIONS 

 
Points under analysis cover lexical transformations, grammar 

transformations, lexico-grammatical transformations. 

Translation is an informational process, which means that the translator 

should get the information transmitted as fully as possible. This can be achieved 

only if certain structural and semantic changes are introduced. These changes, 

which are caused by lexical and grammatical differences between languages (and 

broadly speaking – by the differences between the respective cultures), are called 

transformations in translation. In theory of translation a lot of different 

classifications exist. We shall analyse V. Komissarov‘s classification in which 

lexical, grammatical and lexico-grammatical transformations are distinguished. 

I. Lexical transformations describe formal and semantic relations. This 

group contains transliteration, transcription, loan translation and lexico-semantic 

transformations such as concretization, generalization and modulation. 

Transliteration is the representation of the spelling of the foreign word with 

the TL letters, e.g. lady –  леди, Salt Lake City – Солт-Лейк Сити (Город 

Солѐного Озера), Paris – Париж. 

Transcription is the representation of the pronunciation of the foreign word 

with the TL letters, e.g. striptease – стриптиз, impeachment – импичмент, 

display – дисплей, Warner Brothers – Уорнер Бразерс.  

Loan translation is the formation of a new word or word combination 

according to the structure of ST. In loan translation changing of component order 

or translation of one word and transcription of the other are possible, e.g. mini-skirt 

– мини-юбка, White House – Белый Дом, superpower – сверхдержава, 

International Monetary Fund – Международный валютный фонд, A United 

Nations Organisation – Организация Объединѐнных Наций, land-based missile – 

ракета наземного базирования. 

A group of lexico-semantic transformations includes operations involving 

certain semantic changes. As a result, the meaning of a word or word combination 

in ST may be more specific, more general or somewhat modified as a way to 

discovering an appropriate equivalent in TL. [1] 

Concretization is the choice of a more specific word in translation which 

gives a more detailed description of the idea than does the word in the ST, e.g. 

meal – завтрак, обед, ужин и т.д.; mother-in-law – свекровь, тѐща; плавать – 

swim, sail, float, drift. 

        The word ―thing‖ has got many meanings to consider while translating: 

1. “Your poor old thing,” she said.(бедняжка) 

2. It means a lot to her to have a fresh, pretty young thing like Mary about the 

house. (существо) 

3. I want to look into the thing myself. (дело) 
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4. Things look promising. (положение) 

5. How are things? (успехи) 

Generalization is the use of an equivalent with a more general meaning, 

e.g.  I packed my two Gladstones. (Gladstone – a travelling bag hinged so as to 

open into two equal compartments) – Я упаковал свои два чемодана. I saw a man 

six feet two inches tall. – Я увидел высокого парня (а не шести футов роста). 

Modulation is replacing a unit in ST with a TL unit the meaning of which 

can be logically deduced from it and which is just another way of referring to the 

same object or an aspect of the same situation. In such cases the substitute often 

has a cause-and-effect relationship (причинно-следственная связь) with the 

original, e.g. And he noticed with sour disfavour that June had left her wine-glass 

full of wine. – И он с раздражением заметил, что Джун не прикоснулась к 

вину.  

Another group of translating procedures comprises all types of 

transformations involving units of SL grammar. Word-for-word translation, 

partitioning, integration and grammatical replacement constitute grammatical 

transformations. 

Word-for-word translation (or zero transformation) is preservation of the 

syntactic  structure of the ST using the analogous TL grammatical forms, e.g. He 

was in London two years ago. – Он был в Лондоне два года назад. 

Partitioning is breaking an original sentence into two parts or replacing a 

simple sentence in the original with a complex one in the translation, comprising 

one or several subordinate clauses, e.g. I want you to speak English. – Я хочу, 

чтобы вы говорили по-английски. The weather forecast: Mist covered a calm sea 

in the Straits of Dover yesterday. – Вчера в проливе Па-де-Кале стоял туман. 

Море было спокойно. (Туман окутывал вчера спокойное море в проливе Па-

де-Кале  - слишком поэтично для метеосводки). This was a man to be seen to 

be understood. – Чтобы понять этого человека, надо его увидеть [2]. 

Integration is combining two or more original sentences into one or 

compressing a complex sentence into a simple one, e.g. The Chartists had not 

planned to assemble in arms on Kensington Garden. Or march thence to the 

Houses of Parliament. – Чартисты и не помышляли о том, чтобы прийти на 

Кeнсигтонский луг с оружием в руках и организовать оттуда вооружѐнное 

шествие к парламенту. 

Grammatical replacement (substitute) is translator‘s refusal to use analogous 

grammatical units in TT. He tries to render the meaning of SL units by changing 

the grammatical form of a word, the part of speech or the type of the sentence., e.g. 

We are searching for talent everywhere. – Мы повсюду ищем таланты. I am a 

very rapid packer. – Я очень быстро укладываюсь. 

Finally, there is a group of transformations which ensure the required degree 

of equivalence by a number of changes of both lexical and grammatical nature. 

They involve a different arrangement of ideas, a different point of view and other 

semantic modifications whenever a direct translation of a SL unit proves 

impossible. Thе group of lexico-grammatical transformations consists of 

antonymous translation, explicatory translation and compensation. 
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Antonymous translation is description of the situation from the opposite 

point of view and rendering an affirmative SL structure by a negative TL one or 

vice versa, e.g. I didn’t believe it until I saw it with my own eyes. – Я поверил 

этому только тогда, когда увидел это своими глазами.   

Explicatory translation is a complex change in which a SL unit is replaced 

by a TL word combination describing or defining its meaning, e.g. A 

demonstration of British conservationists was held in Trafalgar Square yesterday. 

– Вчера на Трафальгарской площади состоялась демонстрация английских 

сторонников охраны окружающей среды. 

Compensation is a deliberate introduction of some additional elements in 

translation to make up for the loss of similar elements at the same or an earlier 

stage, e.g. You could tell he was very ashamed of his parents, because they said 

“he don’t” and “she don’t” and stuff  like that. – Было видно, что он 

стесняется своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хочете» 

и всѐ в таком роде [3]. 

As we can see every transformation has its own structural and semantic 

specifics and is important in the process of adequate translation. 
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                    МЕТОД КЕЙСІВ , ЯК ТЕХНІКА НАВЧАННЯ 
 

Найважливішими завданнями освіти в Україні є підготовка освіченої, 

творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров'я. В 

зв‘язку з цим принципово змінюється позиція викладача. Він перестає бути 

разом з студентом носієм "об'єктивного знання", яке він намагається 

передати студенту. Він повинен організувати самостійну діяльність 

студентів, в якій кожен оволодів би низкою здатностей до якісних 

професійних дій, самонавчання, самоуправління, орієнтації, адаптації, 

передбачуваності, особистісною готовністю до майбутнього. Викладач 

створює середовище, в якому стає можливим вироблення кожним студентом 

на рівні розвитку його інтелектуальних і інших здібностей певних 

компетенцій, формування особистісних якостей. Саме тому існує 

необхідність у створенні інноваційних методів роботи зі студентами. 
Надзвичайно ефективним є такий вид роботи, як кейс-метод (від англ. 

саsе studу – вивчення ситуації), відомий у вітчизняній освіті як метод 

ситуативного навчання на конкретних прикладах.  

https://revolution.allbest.ru/languages
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       Батьківщиною кейс-методу є США. Використання цього методу в 

навчальній системі США розпочалось ще на початку XX століття в галузі 

права та медицини. Однак провідна роль у поширенні цього методу належить 

Гарвардській школі бізнесу. На початку 20-х рр. минулого століття декан 

Гарвардської школи управління бізнесом у Бостоні Дін Донхем переконав 

своїх колег-викладачів використовувати цей метод на заняттях. 1921 року у 

Гарвардській школі бізнесу було видано перший збірник кейсів. ―Новий‖ 

метод мав неабиякий успіх і поступово перетворився на основний метод 

навчання на факультеті. Навчання відбувалося за схемою, коли учні-

практики пропонували конкретну ситуацію (проблему), а потім робили аналіз 

проблеми та надавали відповідні рекомендації [1]. 

       Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом 

навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню 

вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику 

проблем, спілкуватися іноземною мовою. Гарвардська школа бізнесу подає 

таке визначення кейс-методу: ―Метод навчання, за яким студенти та 

викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні ділових ситуацій та 

задач. Ці кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій формі та сформульовані, 

виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у сфері підприємництва, 

читаються, вивчаються та обговорюються студентами. Вони є основою для 

проведення бесіди, дискусії в групі під керівництвом викладача. Тому кейс-

метод є одночасно і особливим видом навчального матеріалу, і особливим 

способом використання цього матеріалу в навчальному процесі.‖ 

       Методичною метою застосування кейс-методу може бути й ілюстрація до 

теорії, і чисто практична ситуація, і їхнє поєднання. Однак у будь-якому 

випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила студентів. 

Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть 

драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень. Студент, який 

готується до обговорення кейсу в аудиторії, має вивчити факти, зробити 

висновки з даних фактів, оцінити альтернативи дій в даній ситуації і зробити 

вибір на користь того чи іншого плану дій. Більш того, студент має бути 

готовим представити свої думки під час обговорення в аудиторії, відстояти 

свої погляди і, в разі необхідності, переглянути початкове рішення. Студент 

має усвідомлювати, що користь від кейсу він може отримати лише в тому 

випадку, якщо він буде брати активну участь у дискусії [2]. 

       Звичайно, кейс-метод не принесе користі, якщо його відірвати від решти 

навчального процесу. Він має застосовуватися нарівні з іншими методами 

викладання. Питання, яке закономірно постає перед викладачем, коли 

рішення про використання кейс-методу на заняттях вже прийнято, це 

питання про те, чи існує об‘єктивний критичний мінімум (або максимум) 

кейсів, який забезпечить цілісність курсу та досягнення поставлених учбових 

цілей. Важко дати універсальну пораду в цьому питанні, адже все залежить 

не тільки та не стільки від нашого бажання, але й від інтелектуального та 

освітнього рівня аудиторії, з якою ми працюємо, від її готовності працювати 
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по-новому. Одна закономірність вже чітко простежується: чим вищий рівень 

освітньої програми, тим легше та ефективніше працювати з кейсами. Під час 

використання кейс-методу навчання необхідно дотримуватися певних правил 

складання кейса, брати до уваги особливості роботи з кейсом у різних 

вікових групах, дотримуватися організаційних правил роботи над кейсом у 

групі і, крім того, слід правильно визначити роль викладача, оскільки під час 

використання кейс-методу роль викладача суттєво відрізняється від 

традиційного [3]. 

       Кейс-метод сьогодні має активне застосовування в Україні, оскільки 

відповідає потребам часу і несе в собі великі можливості. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 
 

Актуальність і значимість цієї проблеми визначається тим, що сьогодні, 

коли Україна здобула міжнародне визнання і налагоджує всебічні стосунки з 

багатьма країнами світу, потреба в неспотвореній передачі її ономастики й 

топоніміки набуває особливого значення. Найперше йдеться про передачу 

цих своєрідних реалій англійською мовою, що є мовою міжнародного 

спілкування в усіх головних сферах міждержавних відносин. Переклад - це 

один із найважливіших моментів розвитку людства. Завдяки перекладу люди 

однієї країни знайомляться з життям, культурою, побутом, історією, 

науковими та літературними досягненнями інших країн. 

 Переклад власних назв є складним процесом, який включає багато 

факторів, тому виникає проблема вибору прийому, який залежить від стилю 

тексту та його жанрових особливостей. У традиційному перекладознавстві 

вчені Л. С. Бархударов, С. Влахов, С. Флорін, М. П. Кочерган, О. В. Бока, І. 

В. Корунець та ін. досліджували перекладацькі прийоми і тактики, які 

застосовуються при перекладі лексичних одиниць. 

Метою даної роботи є вивчення специфіки передачі власних назв при 

перекладі з української мови на англійську мову. 

Власні назви - категорія індивідуальності, своєрідності, неповторності у 

часі та просторі. У конкретній ситуації вони орієнтуються на часову 
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співвіднесеність з об‘єктом. Власні назви - це частина лексики, що пов‘язана 

з потребами суспільства та обумовлена соціально-історичними, 

економічними, соціокультурними факторами. 

На перший погляд може здатися, що переклад власних назв – один із 

найпростіших . Але насправді, не все так просто, як здається. Транскрипція, 

транслітерація, переклад, адаптація – тут можливо абсолютно все. Ось 

наприклад, в Італії всі імена великих діячів були колись адаптовані 

відповідно до особливостей мови та культури: замість Льва Толстого 

з‘явився Леоне Толстой (Leone Tolstoi), Карл Діккенс – Карло Діккенс (Carlo 

Dickens), Густав Флобер – Густаво Флобер (Gustavo Flaubert) та інші [2].  

Проблеми при перекладі власних назв зумовлені тим, що вони 

відносяться до безеквівалентної лексики. Так, на думку П. Ньюмарка, власні 

імена передають енциклопедичну інформацію, у них немає ні семантичного 

значення, ні додаткової конотації, тому найбільш оптимальний спосіб їх 

перекладу - відтворення графічної оболонки слова з мови першотвору на 

мову друготвору. Насправді ж, власні назви стосуються конкретного об‘єкта і 

виконують символічну функцію.  

Власні назви, хоча й зараховуються в розряд повнозначних лексичних 

знаків, однак різко протистоять останнім як за своїм значенням, так і по сфері 

й обсягу функціонування, займаючи периферійне положення в лексиці будь-

якої мови. По характеру знакового значення, по сфері функціонування й 

функції індивідуалізації власні імена можна назвати лексично 

неповноцінними, збитковими [1]. 

Термін «безеквівалентна лексика», яким позначені власні назви, не 

означає, що ці слова взагалі неможливо перекласти. Комунікативно-

функціональний підхід до перекладу безеквівалентної лексики враховує 

специфіку власних назв, які є предметом ономастичних досліджень. 

Переклад власних назв відбувається шляхом: перекладацької транслітерації 

та транскрибування; описового перекладу. 

Отже, існує кілька способів перекладу власних назв: транслітерація, 

транскрипція, транспозиція та калькування. Розглянемо кожен з 

перерахованих способів перекладу власних назв на прикладах. При 

транслітерації іноземні власні імена та географічні назви передаються 

буквами українського алфавіту без врахування особливостей вимови (Hull – 

Гуль, Hudson – Гудзон).  

Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній передачі імені, 

тобто так, як воно звучить на іноземній мові (Brighton – Брайтон, New York - 

Нью-Йорк). Два зазначені вище способи перекладу часто об'єднують під 

єдиною назвою транскодування.  

Розрізняють чотири види транскодування: траскрибування або 

транскрипція; транслітерування; змішане транскодування (переважне 

застосування траскрибування із елементами транслітерування); адаптивне 

транскодування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до 

фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу). 
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Переклад шляхом калькування полягає у дослівному перекладі власного 

імені по частинах з наступним складанням цих частин в одне ціле (New South 

Wales - Новий Південний Уельс). Калькування можна застосовувати тільки 

тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує 

норми вживання і сполучуваності слів в українській мові. Назви газет та 

журналів, як правило, транскрибуються (Times –Таймс). При передачі назв 

наукових журналів, як правило, також застосовується транскодування 

(транскрипція або транслітерація) [2]. 

Багато перекладачів, редакторів та вчених зустрічаються з проблемою 

перекладу власних назв. Для будь-якого перекладача дана проблема, перш за 

все, є цікавим викликом до її вирішення, а також важкою та відповідальною 

працею, оскільки недостатнє знання культури, історії, політичного життя 

може стати причиною неадекватного перекладу, який в результаті бути 

сприйматись неправильно, або ж не сприйматись взагалі. 

У результаті проведеного аналізу можна сформулювати таку методику 

перекладу власних імен: 

- З‘ясування семантики власної назви. 

- Визначення типу перекладу. 

- Дослідження можливих варіантів. 

- Обрання доцільного відповідника. 

- Адаптація перекладеного імені в українській мові. 

- Узгодження його з чинними нормами правопису або пошук необхідної 

видозміни. 

- Оцінка загальної контекстуальної картини серіалу із фіксацією 

перекладених імен [3]. 

Отже, процес перекладу власних назв – один із найскладніших, має 

свою специфіку та потребує використання ефективних методик для 

досягнення вдалого перекладеного варіанту.  
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РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ 

ЯКОСТЕЙ  
 

Сучасний стан міжнародних зв‘язків України у різних сферах 

життєдіяльності, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії 

потребують суттєвих змін у сфері освіти як важливого державного інституту, 

у тому числі й у галузі навчання іноземних мов. Сьогодні статус іноземної 

мови стрімко зростає. Вивчення іноземних мов стає вимогою часу. Держава 

потребує висококваліфікованих фахівців із знанням іноземних мов, 

професіоналів готових до гідної участі у міжнародному співробітництві і 

формуванні нового ставлення до України в Європі та світі. Іноземна мова все 

більше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування, що зумовлює 

необхідність удосконалювати методи навчання іноземної мови, зокрема 

англійської.  

Сьогодні Україна впевнено бере курс на інтеграцію в європейське 

політичне, освітнє, наукове, культурне, та економічне співтовариство, тому 

гостро постає питання підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з 

іноземної мови. 

Сьогоднішній роботодавець досить вимогливий. Кандидат для роботи в 

сфері послуг повинен володіти хорошим досвідом, бути допитливим, 

активним, мати набір додаткових навичок, основною з яких вважаємо 

володіння іноземною мовою. Для того, щоб успішно конкурувати, 

співробітники компанії зобов‘язані вміти пропонувати свої послуги 

іноземною мовою, насамперед англійською. Достатній рівень володіння 

англійською мовою співробітниками компанії справляє приємне враження на 

закордонних клієнтів, позитивно впливає на продуктивність роботи [2]. 

Професіоналізм персоналу, зайнятого у сфері послуг є показником 

конкурентоспроможності організації. Від якості послуг, що надаються, 

залежить репутація та успіх фірми на ринку послуг, особливо на це слід 

звертати увагу при роботі з іноземними клієнтами, які можуть порівнювати 

наданий сервіс з послугами, що надаються у своїй країні. Успішність роботи 

із зарубіжними партнерами сьогодні залежить не тільки від хорошого знання 

іноземної мови, а й від уміння знайти правильну лінію поведінки під час 

спілкування з представниками іншої культури. 

Навчання іноземної мови визначається як процес оволодіння засобами 

міжнаціонального і міжкультурного спілкування при реалізації 

комунікативних та пізнавальних потреб фахівця. Розширення міжнародних 

контактів у різних областях народного господарства, науки і культури 

викликало необхідність у фахівцях, здатних застосовувати знання іноземної 

мови для вирішення професійних завдань. На сьогоднішній день іноземна 
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мова розглядається як невід‘ємний гуманітарний компонент підготовки 

фахівця і як обов‘язковий елемент неперервної професійної освіти. 

Міжособистісне професійне спілкування, будучи інструментом професійної 

діяльності фахівців з надання послуг, спрямовується на виконання 

проектувальної, конструктивної, комунікативної та організаторської функцій. 

Процес надання послуг в індустрії гостинності – це особливий вид 

діяльності, для якого характерною є партнерська взаємодія виробника і 

споживача [1]. 

Застосування іноземної мови – це навчальна та повсякденна діяльність. 

Опрацювання художньої чи країнознавчої літератури за фахом є необхідним 

видом мовленнєвої діяльності, отже спілкування з носіями мови під час 

навчальної практики, стажування за кордоном, участь у міжнародних 

виставках, фестивалях, робота у якості супроводжуючих у групах вимагає 

високого володіння мовою за професійним спрямуванням. У повсякденній 

діяльності рівень іноземної мови може підвищуватись у ході 

прослуховування радіопередач на мові, що вивчається, записів, перегляду 

кінофільмів і телепередач без перекладу на рідну мову. Таким чином, 

загальномовна підготовка фахівців з готельно-ресторанної справи 

спрямовується на надання навчальної інформації про основні аспекти мови 

(фонетика, лексика, граматика, стилістика) на формування навичок та умінь, 

пов‘язаних з оволодінням чотирма видами мовленнєвої діяльності (читання, 

комунікація, аудіювання і письмо), зумовленими конкретною ситуацією 

спілкування. Основним завданням мовної підготовки виступає вивчення 

іноземної мови як засобу спілкування, що припускає розвиток у студентів 

певного комплексу лінгвістичних знань і комунікативних умінь. У підсумку 

мовна підготовка фахівців з послуг формує базовий рівень володіння мовою, 

який забезпечує вирішення комунікативних завдань, достатніх для 

обмеженого професійного спілкування в стандартних ситуаціях. Означений 

рівень співвідноситься з таким ступенем сформованості комунікативної 

компетентності, яка необхідна для спілкування з діловими партнерами при 

безпосередніх контактах для участі в ділових переговорах з колегами по 

фірмі, розуміння змісту ділових листів, реклам, оголошень, виставкових 

проспектів, каталогів, для складання простих комерційних листів та 

заповнення формулярів, бланків, актів. У деяких випадках даний рівень 

володіння мовою дозволяє брати участь у переговорах з підтримкою 

перекладача [3]. 

Таким чином, володіння англійською мовою на сьогодні є своєрідною 

аксіомою у процесі формування фахових компетенцій. Безсумнівним є той 

факт, що англійська мова є важливою складовою в житті сучасної людини, і 

кожен зможе знайти для себе не одну причину для її вивчення та 

вдосконалення. 
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 
 

Процес запозичення з однієї мови до іншої є природним, а іноді й 

необхідним явищем, що впливає на розвиток мови в цілому. Запозичення 

безпосередньо пов'язане з виникненням нового терміну, який позначає певне 

явище або називає певний предмет. Проникнення запозиченого терміну до 

іншої мови є результатом потужного розвитку зв'язків між країнами, 

впровадження новітніх технологій на іноземному ринку, що і позначається 

водночас і перетинанням через кордони термінів, за допомогою яких 

з'являється можливість охарактеризувати новітнє, ще не вивчене, іноземне, 

те, чого не було, не називалося раніше. 

Вагомість процесу запозичення іншомовної лексики в українську мову 

привернула велику увагу до нього з боку багатьох дослідників, особливо на 

зламі ХХ та ХXI століть. Зокрема, питання запозичення економічних 

термінів з англійської мови  є об‘єктом уваги С. Рижикової, Л. Чурсіної,  

Д. Мазурик, О. Стишов, О. Тодор, Н. Попової, Л. Архипенко, А. Ломовцевої 

та ін.  

Метою даного дослідження є  аналіз особливостей запозичень 

економічних термінів з англійської мови. 

Запозичення іншомовних одиниць відбувається протягом усього часу 

розвитку науки й техніки, оскільки лексеми такого типу значною мірою 

задовольняють потреби термінологічної номінації. Нині на посилену увагу 

заслуговує процес переважного запозичення одиниць англійської мови 

(йдеться про обидва варіанти - англійський та американський) [2, с. 300].  

Англомовні запозичення, називаючи нові поняття певної галузі науки, 

спрямовані на вдосконалення професійної комунікації. 
Економічна термінологія, зокрема фінансово-економічна, – поняття 

доволі широке, оскільки охоплює термінологію багатьох галузевих систем 
(фінанси, менеджмент, маркетинг, облік, банківська справа та ін.). Тому 
очевидним є той факт, що чимало аспектів проблеми запозичення та 
освоєння іншомовних лексичних одиниць (зокрема, англомовних) у галузі 
української фінансово-економічної термінології є ще не достатньо 
досліджені. Актуальною залишається потреба в упорядкуванні новітньої 
фінансово-економічної терміносистеми, до складу якої входять англомовні 
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запозичення, які на сьогоднішній день ще не мають відповідної словотвірної, 
структурно-морфологічної та лексико-семантичної характеристики. Відтак, 
постає гостра необхідність в описі корпусу фінансово-економічних термінів з 
метою їх уніфікованого вживання та можливості адекватного перекладу 
українською мовою англійських текстів економічної тематики, що сприятиме 
створенню цілісної концепції українського термінознавства та укладанню 
перекладних і тлумачних словників фінансово-економічної термінології, 
розвиткові теорії й практики перекладу українською мовою англомовних 
текстів економічного характеру [3].  

Найбільш продуктивною з погляду запозичень є група лексики, що 
обслуговує сфери економічної діяльності, а також найбільш некерованою, 
оскільки мовознавча наука не встигає дати аналіз новим термінам-словам, що 
потрапили до мови, що призводить до калькування та варваризації мови, до 
запозичення термінів, які вже мають свою історію в українській мові (бренд-
менеджер – спеціаліст певної торгової марки; топ-менеджер – головний 
менеджер, екаунт-менеджер – бухгалтер-менеджер тощо). Тенденція до 
утворення таких „штучних‖ термінів-назв пов‘язана з модою та естетичними 
смаками людей, що користуються даною групою лексики, бо засоби масової 
інформації, комп‘ютерні технології користуються цими термінами, не 
розраховуючи на високу мовну культуру споживачів (більшість бізнесменів 
та бізнес-леді – це люди віком від 25 до 40). Більш престижно (незнайомо) 
звучить мерчандайзер, ніж спеціаліст з продажу; екаунтент, ніж 
бухгалтер; хед-хантер, ніж кадровик тощо. До цієї ж категорії слів належать 
такі: супервайзер, франчайзер, ритейлор, ріелтор, рекрутер (дуже цікаве 
слово, яке отримало друге життя у мовному просторі України: від 
Шевченкового рекрута до рекрутера приватної фірми), креативний директор, 
андеррайтер, коучер, ПР-менеджер (Public Relation manager), конвент-
менеджер, лід-менеджер, солід-менеджер, копірайтер [1, с. 200].  

Таким чином, радикальні перетворення у житті суспільства призводять 
до суттєвих змін в лексиці сучасної літературної мови. В умовах формування 
ринкових відносин у суспільстві, однією з найбільш динамічних частин 
лексико-семантичної системи мови виступає економічна термінологія. 
Швидкий процес оновлення економічної лексики часто відбувається за 
рахунок запозичень з англійської мови. Це призводить не лише до збагачення 
економічної термінології, а й до певного хаосу, невпорядкованості термінів.  
Вплив іншомовної, зокрема англійської, лексики на сучасну українську 
термінологію взагалі та економічну як її підсистему є більш інтенсивним та 
багатоплановим порівняно з попередніми десятиріччями. Тому необхідно 
чітко визначитися: наскільки доречним і необхідним є запозичення у 
кожному окремому випадку і чи не шкодитиме їх надмірна кількість 
комунікативним процесам у мові.  
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ЗНАЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
 

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де 

спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації 

набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий. 

Можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом. Загалом 

людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, володіє 

кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у 

спілкуванні з людьми[2]. 

У наші дні практично всі професії пов′язані з англійською мовою. 

Можливість вільно спілкуватись англійською є важливим елементом 

професійної діяльності. Збільшення інформаційного потоку з кожним днем 

неминуче призводить до того, що випускникам вищих навчальних закладів 

доведеться зіткнутися з необхідністю інтенсивного використання іноземної 

мови в професійній діяльності[3]. 

Англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, 

Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного простору займає 

саме вона. Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні з 

партнерами по роботі і на відпочинку. Англійська мова використовується при 

заповненні анкет, складання резюме, у діловому та приватному листуванні. 

Володіння англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність. 

Нині її навчають у дитячих садках, школах, вузах, не кажучи вже про 

численні курси та тренінги. А в деяких країнах навіть математика і деякі інші 

предмети шкільної програми викладають англійською мовою[2]. 

Ділова англійська мова є загальним терміном для англійської мови, що 

використовується у сфері бізнесу, з міжнародної торгівлі, фінансів, 

промисловості тощо. У глобальному бізнес-середовищі, англійська мова 

набула статусу мови міжнаціонального спілкування, тому вивчення ділової 

англійської стало невід‘ємною частиною самоосвіти людей неангломовних 

країн[5]. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/
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Для деяких професій володіння англійською є необов′язковою, але якщо  

людина може зрозуміти мову, а крім того грамотно відповісти – перед нею 

з′являться нові можливості. Вона зможе краще реалізувати свої професійні 

навички. Відомо, що багато іноземних компаній інвестують в нашу країну, 

тим самим забезпечуючи робочі місця. Однак, головною умовою для того, 

щоб працювати з ними, є знання англійської мови. Нерідко саме це є 

перешкодою для вітчизняних спеціалістів у реалізації їх потенціалу[3]. 

Виконуючи функцію засобу взаємодії, англійська мова для ділового 

спілкування покликана забезпечити взаєморозуміння серед бізнес-партнерів. 

Саме тому сучасні бізнесмени, підприємці повинні мати у своєму арсеналі 

бізнес-орієнтований англомовний словниковий запас і широкий спектр 

навичок та вмінь використання англійської мови для ефективного 

спілкування на міжнародному ринку[5]. 

Визнано, що вивчення ділової іноземної мови має бути головною 

характерною рисою навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах 

немовного профілю, бо воно ґрунтується на врахуванні потреб майбутніх 

фахівців і  є запорукою успіху і вдалої кар‘єри[3]. 

Ділова англійська має сильну практичну сторону. Вона зазвичай 

включає те, що людина, як передбачається, буде використовувати на роботі 

чи в бізнесі. Це звичайне повсякденне спілкування зі співробітниками, 

керівництвом, підлеглими, знайомство з новими людьми, розмови 

телефоном, ведення нарад, проведення презентацій та участь у переговорах. 

Інакше кажучи, бізнес-англійська спрямована на ті лексичні та граматичні 

розділи, які студенти можуть застосовувати вже зараз у сфері їх трудової 

діяльності. Бачення того, як вивчений матеріал можна застосовувати в роботі 

вже сьогодні, може бути одним з найбільших мотиваторів при вивченні мови. 

Ділова англійська в силу своєї тематики зачіпає безліч сфер, що 

стосуються ведення бізнесу. Тобто, вивчаючи ділову англійську, ми, по суті, 

вивчаємо й бізнес. Крім того, у навчальних матеріалах зустрічаються теми 

маркетингу, виробництва, аутсорсингу, продажів, управління, логістики 

тощо. Тобто, вивчаючи ділову англійську, ми поступово занурюємось у цілий 

ряд економічних тем з різних секторів бізнесу[4]. 

Знаючи англійську мову, ми завжди маємо можливість розмовляти з 

іноземними партнерами на вельми різноманітні теми, стосовно того чи 

іншого спільного проекту. Взагалі міжнародні переговори, торги на біржах 

ведуться англійською мовою, а брати участь у міжнародних конференціях, 

спілкуватися з діловими людьми, читати міжнародні журнали і газети про 

бізнес, в цьому випадку просто необхідно  знати англійську мову. До того ж 

усі найсвіжіші і передові висновки всесвітнього значення публікуються саме 

в англомовних журналах та газетах[1]. 

Отже, знання ділової англійської мови в сучасному світі є своєрідним 

вікном у світ. Володіючи мовою міжнародного спілкування, ви зможете 

досягти поставлених цілей за допомогою нових можливостей. Тому іноземна 

мова, а саме англійська, виступає основним засобом інтегрування в світовий 

бізнес. 
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Якщо ви поки що на початковому шляху вивчення ділової лексики або 

хочете підвищити свій рівень - зробіть перший крок, почніть навчання, і це 

допоможе вам досягти бажаного і зробити життя цікавим.  
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

З початком становлення ринкових відносин в Україні почали 

відбуватися процеси проникнення в українську мову іншомовних слів та 

термінів. Економічна та бізнесова термінологія, якою тепер користуються не 

тільки фахівці-економісти, але й широко використовують спеціалісти в 

інших галузях, почала набувати широкого використання. Цьому сприяла 

поява багатьох економічних навчальних закладів та установ, розвиток 

підприємств, поглиблення інтересу до вивчення іноземних мов та 

розширення міжнародних контактів. Проникненняекономічної термінології в 

усі сфери життя сучасного українського суспільства спричинило також 

інтенсивний вплив мас-медіа на вживання термінів та глобалізацію світової 

економіки. 

Поява нових слів та термінів відбувається за рахунок процесів дифузії 

англомовних запозичень,в основному американського походження, в 

український мовний інвентар.Незважаючи на бурхливий розвиток 

перекладного термінознавства та термінографії, опис цього прошарку 

http://osvita.ua/languages/article/37261/
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спеціальної лексики на рівні англійської та української мов ще тільки 

здійснюється.Термінолог-перекладач може створити національний термін, 

що за багатьма параметрами вигідно відрізняється від терміну-

інтернаціоналізму.Переклад термінології входить до кола найскладніших 

проблем у галузілінгвістики та перекладознавства, тому 

щотермінивідносяться до лексики, яка розвиваєтьсяшвидкими темпами, 

користується попитом у фахівціврізних сфер та потребуєособливоїуваги. Але 

виникаютьпевнітруднощі при їхперекладі, аджеадекватний переклад є 

неможливим без додаткових знань, пов‘язаних з походженням, 

класифікацією, функціонуванням та особливостями перекладу саметермінів.  

На сучасному етапі розвитку перекладознавства підвищена увага 

приділяється оптимізації перекладу термінологічних одиниць фахових мов. 

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного 

еквіваленту, постійного лексичного відповідника, який точно співпадає із 

значенням оригінального слова.  

За останнє десятиліття у мовний обіг потрапила низка неолексем, 

наприклад: мотивація, маркетинг, менеджмент, промоушн, логістика, 

форс-мажор, офіс-менеджер, франшизінг, харизма, дефолт, пабліситі тощо 

[1, с. 202]. 

Іншомовна термінолексика проходить різні стадії адаптації в українській 

мові й має різні способи відтворення оригінального значення. Не дивно, що 

економічні та бізнесові словники останніх років видання наводять дещо 

відмінні значення і по-різному тлумачать сучасні бізнесові терміни.Певні 

новітні терміни функціонують в українській мові у двох варіантах – у вигляді 

кальок з оригіналу та їхніх українських еквівалентах.Ми можемо зустріти 

вживання дилер і посередник (dealer), дефолт і невиконання 

грошовихзобов’язань (default), дисконт і знижка (discount), офіс-менеджер і 

керівник офісу (officemanager), ріелтер і агент з продажу нерухомості 

(realtor), траст і довірче товариство (trust) тощо. Але більшість 

англомовних бізнесових термінів не мають чіткого відповідника в 

українській мові й тому подаються в словниках у вигляді транслітерації з 

оригіналу з подальшим їх тлумаченням або дефініцією. Такими прикладами 

є:beneficiary – це бенефіціар, ―отримувач грошей за акредитивом або 

страховим полісом‖; franchise – франшиза, «монопольне право або привілей, 

що надається приватною корпорацією дилеру на право діяльності у певному 

районі»; logistics– логістика, ―управління матеріально-технічним 

забезпеченням, рухом товарно-матеріальних запасів‖; monitoring– 

моніторинг, ―нагляд за виробничою і фінансовою діяльністю підприємства‖ 

та інші. 

При перекладі фахових текстів основною перешкодою можуть бути 

псевдоінтернаціоналізми тобто ―хибні друзі‖ перекладача (або їх ще 

називають ―фальшиві друзі‖ перекладача). Митна термінологія не є 

виключенням: ammunition – ―боєприпаси‖, а не ―амуніція‖, Customsofficer – 

―митник‖, а не ―митний офіцер‖, figure – ―цифра‖ або ―малюнок‖, а не 
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―фігура‖, null– ―недійсний‖, а не ―нуль‖, tax – ―мито‖ а не ―такса‖, receipt – 

―квитанція, розписка‖, а не ―рецепт‖[3, с. 74]. 

Відомо, щоетимологічнийбуквалізмполягає у використанні при 

перекладізовнішньосхожого слова числовосполучення, котре не відповідає за 

своїмзначенням слову числовосполученнюоригіналу. При 

перекладідеякихтермінів з української на 

англійськутакожіснуютьпевнілексичнітруднощі: претензія- слідперекладати 

―claim‖, а не ―pretension‖, фальшивідокументи – ―forgedpapers/documents‖, а 

не ―falsedocuments‖, внутрішняполітика – ―domesticpolicy‖, а не 

―innerpolicy‖, офіційна особа– ―official‖ а не ―officialperson‖.Значення 

―хибнихдрузів‖ перекладачаобов‘язковопотрібноперевіряти в 

термінологічному словнику. Слідтакожпам‘ятати про 

справжніінтернаціоналізми, які в текстах 

фаховогонапрямкунабуваютьпевнуякіснуспецифіку. Вони 

збагачуютьсязв‘язками, створюютьновісловосполучення і часто 

потребуютьновихеквівалентів перекладу, якихнемає в словнику. 

Цеспричиняєтруднощі при перекладі. Необхідновраховуватитакуспецифіку і 

уникатипомилок перекладу.  

Під час пошуку способів відтворення значень англійських термінів 

привернули до себе увагу дослідників дві цікаві тенденції у розвитку 

сучасної англійської бізнесової термінолексики: термінологізація 

загальновживаної лексики та вживання економічних термінів у переносному 

значенні, що взагалі не характерне для термінології. Можливо, бурхливий 

розвиток ділових контактів та потреба номінації нових понять і явищ у 

бізнесі й діловому спілкуванні спричиняє рухомість лексичного значення 

слова. Так, commitment, що має загальновживане значення ―відданість 

справі‖, в бізнесі набуло ще одного значення – ―обов‘язки‖; 

feedback(зворотній зв'язок), відповідно, означає зв'язок із споживачами або 

―інформація від споживачів‖, дієслово tohandle (брати рукою, тримати в 

руках, перебирати, перекладати та ін.) в американському варіанті ділової 

англійської мови має значення ―торгувати‖.  

Отже, англійська ділова термінолексика, що все активніше проникає в 

українську систему термінології, вимагає до себе прискіпливої уваги 

філологів і перекладачів з метою її детального аналізу і належної адаптації в 

українській мові. 
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ПЕРЕКЛАД ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ 
 

Стрімка глобалізація усіх процесів життєдіяльності суспільства та 
зближення мовних культур різних народів значно пожвавили інтерес 
багатьох дослідників та мовознавців до проблем міжкультурної комунікації. 
Відповідно, у сучасних лінгвістичних та перекладознавчих дослідженнях у 
сфері міжкультурної взаємодії мова почала розглядатися вже не лише як 
засіб комунікації, але і як засіб категоризації досвіду певного етносу, його 
соціальної й культурної взаємодії., як експлікатор його самобутньої культури 
та концептуалізації навколишнього світу. Вагомим фактором у досягненні 
успішної міжнародної взаємодії є переклад, адже він постає перед нами в 
ролі своєрідного провідника між мовними кодами різних етносів, що 
допомагає нам переносити реалії вихідного тексту за допомогою лексичного 
складу мови перекладу з одного мовленнєвого та культурного середовища до 
іншого.  

Чимало фахівців у своїх працях зверталися до питання формування 
міжкультурної компетентності майбутніх фахівців. Серед них, зокрема, варто 
відзначити А.М. Алексюк, В.С. Болгаріної, В.С. Лутай, Е.М. Верещагіна, Р.О. 
Гришкову, В.Г. Костомарова, Г.В. Онкович, І.А. Зязюна, І.Ю. Пассова, Л.П. 
Пуховської, С.У Гончаренка, Н.К. Скляренка, Р.П. Мільруд та інших. Проте 
дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує 
подальшого розгляду. 

Метою дослідження є визначення основних аспектів перекладу як засобу 
міжкультурної комунікації. 

Переклад розглядають як особливий вид міжкультурної комунікації. 
Головним суб‘єктом комунікації є людина, яка для забезпечення своєї 
життєдіяльності вступає у взаємозв‘язок з іншими людьми. 70% свого часу 
людина витрачає саме на комунікацію. Без ефективного ведення зв'язку 
зупинилося б чимало виробничих процесів. Система людських взаємин 
опосередковується культурою, яка визначає характер і ефективність 
людського спілкування. Процес міжкультурної комунікації починається зі 
звичайного визнання факту існування культурних відмінностей між 
представниками різних культур, що є однією з найважливіших причин 
непорозуміння, а також їх подолання. Здійснення міжкультурної комунікації 
можливе, коли комуніканти володіють спільним кодом. Якщо особи, які 
вступають у комунікативний процес, не володіють спільним кодом, вони не 
зможуть досягнути взаєморозуміння.  

Мова – найбільша за обсягом структура будь-якої культурної цивілізації. 
Тобто саме мова, світ та культура і формує свого носія. Вона одночасно 
виступає її дзеркалом і засобом реалізації, виконуючи пасивну функцію 
відображення та активну – творення. Ці функції реалізуються саме в процесі 
комунікації, головним засобом якої є саме мова [2, с. 87]. 
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В свою чергу, переклад – це, безсумнівно, дуже давній та важливий 

різновид людської діяльності. Без неї важко було б уявити такі важливі 

історичні події як: створення великих імперій, населених численними та 

багатомовними народами, утвердження культури правлячої нації, 

розповсюдження релігійних та соціальних вчень. 

Міжкультурна комунікація в сучасному світі являє собою багато- 

аспектну і багатофункціональну систему взаємодії представників різних 

культур – індивідів, груп, які реалізують свої інтереси, потреби, мотивації у 

різних сферах життєдіяльності. Ефективність взаємодії у даному виді 

комунікації залежить від адекватного знання, розуміння та інтерпретації 

символічних знаків та маркерів соціального простору, а також оперування 

мовними засоби передачі поняття об'єктів соціальної реальності. Адже текст 

як знак певної культури тісно пов'язаний з культурним контекстом минулого, 

теперішнього і майбутнього. Тож міжкультурна комунікація має справу з 

розумінням та порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути 

зрозумілим, спілкуючись чужою мовою [1, с. 170].  

Основним завданням перекладу у контексті міжнародної комунікативної 

діяльності є здійснення повної і адекватної передачі змісту тексту оригіналу, 

що формується шляхом злиття реалії мовного, соціального і культурного 

просторів усіх учасників комунікації. Проблема перекладу лінгвокультурних 

реалій вважається однією з найголовніших та найскладніших у 

міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної 

специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Якщо мовне і культурне розмаїття 

сьогодні визначене як багатство цивілізації, то саме переклад працює над 

його збереженням. Переклад виступає своєрідним засобом захисту 

національних мов і культур, що є рушійною силою для їхнього саморозвитку 

та водночас вберігає їх від надмірного іншомовного впливу. Саме тому варто 

приділити особливу увагу всебічному опануванню мовним кодом, що 

виконує роль ключа до комунікативного успіху, а отже, й до порозуміння 

учасників комунікації. Процес комунікації неминуче містить в собі певні 

комунікативні одиниці, що можуть суттєво відрізнятися у світових 

культурах, адже у різних суспільствах у тотожних ситуаціях можуть 

використовуватися специфічні мовленнєві штампи. 

Перекладач фактично є посередником у діалозі культур. Це значить, що 

на ньому, лежить велика відповідальність за комунікантів різних 

лінгвокультурних ареалів. Головним та найскладнішим завданням 

перекладача є якомога точніше відтворити оригінал, при цьому враховуючи 

всі культурні звичаї ти та манери поведінки, що притаманні народу, до якого 

належить та чи інша особистість. 

Підготовка перекладача, перш за все, повинна бути спрямованою на 

оволодіння перекладацькою компетентністю – лінгвістичною, семантичною, 

інтерпретативною, текстовою, міжкультурною [1, с. 42]. 
Завданням викладача іноземної мови та перекладу є прищеплення 

міжкультурних навичок і розвиток міжкультурних вмінь, що включають 
здатність встановлювати зв‘язок між власною національною самобутньою та 
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іноземною культурою, розуміння поняття культури та здатність розпізнавати 
і використовувати різні стратегії для встановлення контакту з носіями іншої 
культури, виконуючи роль культурного посередника між власною та 
іноземною культурами, ефективно сприяти розв’язанню непорозумінь та 
культурних конфліктів у випадку їх виникнення, інформувати про українську 
державу та події суспільного життя, надаючи їм оцінку в 
загальноєвропейському контексті. 

Важливим складником теоретичного вивчення процесу перекладу є опис 
чинників, під впливом яких здійснюється цей процес. У першу чергу, хід і 
результат процесу перекладу визначають смислові відношення, які можуть 
існувати між оригіналом і перекладом у зв’язку з особливостями рівнів 
змісту, обумовленими системами мови-оригіналу і мови-перекладу. 

Таким чином, важливим актом міжкультурної комунікації є переклад, 
оскільки він передбачає подолання культурної дистанції між комунікантами і 
спрямований на забезпечення їх порозуміння. Він руйнує міжмовний та 
міжкультурний бар’єр. Перекладачі є  представниками однієї національно-
лінгвокультурної спільноти і, відповідно, повинні мати певну когнітивну 
базу, тобто певним чином структуровану сукупність необхідних 
обов’язкових знань як своєї, так і іншої національно-культурної спільноти 
(так звані – фонові знання), адже ними володіють носії цих мов і ці знання 
формують специфічний національно-культурний менталітет. 
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ  
 

Стрімкий вихід України у світовий та європейський простір створює 
потребу певних змін у галузі освіти, та особливо в галузі викладання 
іноземних мов у вищій школі. В сучасному суспільстві формується чітке 
соціальне замовлення на володіння іноземними мовами. Стрімкі зміни в 
українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі 
теорії та практики навчання іноземних мов ставлять перед освітньою 
системою України необхідність оновлення змісту та методів застосування 
інноваційних підходів до викладання іноземної мови за професійним 
спрямуванням. 
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Вивченням новітніх технологій, методів та прийомів у викладанні 

іноземних мов загалом та англійської мови зокрема займалося багато 

вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Г. Крючков, В. Сенченко,                  

С. Степаненко, В.М. Буринським, В.М. Вергасовим, П.І. Підкасистим,            

М.І. Сичовою, М.М. Солдатенком, І.М. Шимком, В.Н. Белкіна, В.І. Боднар, 

З.Н. Курлянд, Н.А. Масюкова, П.Г. Москаленко та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування інноваційних тенденцій в 

процесі вивчення іноземної мови. 

Метою вивчення іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють 

реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова 

виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, 

отже в освіті продовжує розвиватися і надалі культурологічний або 

інтеркультурний підхід у навчанні в рамках концепції «діалогу культур», з 

метою формування полімовної грамотності студентів. Отже, ми  вважаємо, в 

сучасному ЗВО не має бути місця для таких процесів, як зазубрювання, 

бездумне завчання текстів на іноземній мові, що не мають практичної 

цінності для майбутньої життєдіяльності студентів. Студенти мають бути 

підготовлені на основі якісного сучасного аутентичного навчального 

матеріалу до свідомого використання іноземної мови в подальшому житті та 

роботі. Адже гарне знання іноземних мов є зараз і продовжуватиме 

залишатися надалі однією з провідних вимог роботодавців. Якісна мовна 

підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх 

технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп‘ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної 

мови в комп‘ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта)  

[3, с. 360]. 

Використання нових інформаційних технологій, інтернет-ресурсів, 

методу проектів сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до 

процесу навчання, забезпечує його індивідуалізацію та диференціацію з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їхнього рівня 

володіння мовою, нахилів і вподобань, спонукає викладачів до пошуку нових 

форм навчальної діяльності. Сучасні науково-технічні досягнення дають 

змогу послуговуватися інформаційно-довідковими матеріалами на 

електронних носіях, електронними підручниками, електронними аудіо- та 

відеозасобами й методичними матеріалами, мати доступ і користуватися 

інтернет-ресурсами, де міститься величезний обсяг необхідних ресурсів. Як 

свідчить практика, такі варіанти отримання інформації та використання 

навчальних засобів і матеріалів викликає у студентів значний пізнавальний 

інтерес, сприяє кращій реалізації ними поставлених навчальних завдань і 

розвиває їхній творчо-пошуковий потенціал. 
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 Наразі можливості використання інформаційних ресурсів і технологій у 

навчальному процесі є практично безмежними. Одним із найбільш 

поширених засобів інформаційних технологій є електронні підручники – 

своєрідна навчальна база-накопичувач, яка може бути сформована самими 

студентами. Користуючись електронними підручниками (книгами), студенти 

можуть переглядати тематичні відеоматеріали, документальні й художні 

фільми, підібрані викладачем відповідно до теми заняття [1, с. 26].  

Найбільш вдалими варіантами з точки зору ефективності й 

продуктивності методів навчання іноземним мовам, враховуючи все 

вищенаведене, можуть бути workshops (творчі майстерні) у системі peer-

teaching. Будемо виходити з того, що термін «workshop» розуміється нами як 

«творча майстерня» або «семінар». Безумовно, це вже достатньо давно 

сталий термін, що передбачає проведення навчального заняття; стосовно 

поняття peer-teaching, ми приєднуємось до думки тих фахівців, які вважають, 

що це, перш за все, передача отриманих знань за принципом «рівний-

рівному», а в нашому випадку – це проведення частини аудиторного заняття 

одним або декількома студентами групи. Різновидів таких занять безліч. Ми 

вважаємо, що це буде проведення заняття на заздалегідь узгоджену тему і, по 

можливості, з урахуванням інтерактивних та інтраактивних складових [2, с. 

124]. Нас приваблюють саме інтерактивні методи роботи зі студентами, які 

передбачають ігри-імітації, ситуаційний аналіз або кейси, ігри-змагання, 

тощо. Як варіант можна розглядати «всередині» такого заняття навіть 

елементи традиційних технологій, передбачаючи, наприклад, фронтальне 

усне опитування. 

Інноваційні методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на 

творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал cтудентів і 

сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного 

процесу.  

Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних 

інновацій займається нова галузь педагогічного знання – педагогічна 

інноватика (лат. іnnovatio – оновлення, зміна). Інновації в педагогіці пов'язані 

із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, 

інтеграцією (лат. integratio – відновлення, об'єднання в ціле окремих 

елементів) знань і форм соціального буття. Нині створюється нова 

педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність – здатність до 

оновлення, відкритість новому. 
Таким чином, на відміну від традиційних методик навчання, інноваційні 

інтерактивні навчальні технології визначають кінцевий результат, 

активізують процес пізнання, стимулюють інтерес і підвищують мотивацію 

студентів до опанування іноземної мови, сприяють їхньому саморозвитку й 

мобільності, творчості, самостійності у процесі прийняття рішень. Вивчення 

та застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають 

можливість викладачам іноземної мови впроваджувати та удосконалювати 

нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу та рівень 

знань студентів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Сучасний стан освіти в Україні вимагає впровадження та застосування 
інновацій та новітніх технологій у процесі навчання у вищій школі. 
Підписання угоди з Європейським союзом, загальносвітова глобалізація та 
бурхливий розвиток науки і техніки сприяють змінам в освіті, що 
відбуваються на даний момент. Ці зміни торкнулись і навчання іноземній 
мові в учбових закладах, що є пріоритетним предметом для підвищення 
кваліфікації і професійних здібностей. А також саме іноземна мова, на 
відміну від інших предметів, - це великий комплекс знань, який повністю 
розкриває культуру інших народів та нові стилі життя. 

Інновації в освіті – це нововведення, що сприяють вирішенню 
проблемних ситуацій, що виникають у процесі навчання, з метою 
покрашення умов засвоєння матеріалу та загального підвищення рівня 
освіти. Тому основною метою інновацій та запровадження новітніх 
технологій є мотивування викладачем дій студента, для самостійного 
орієнтування в інформації та розвитку критичного мислення за допомогою 
досягнень сучасної науки та техніки, так як знання іноземної мови слід 
розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей, уяви та 
пам‘яті [1]. 

На сучасному етапі, застосування нових технологій – повністю 
змінюють структуру і процес навчання, набуваючи при цьому нових 
масштабів і форм. Наприклад, нововведення стосуються різних аспектів, 
таких як оснащення навчальних аудиторій новітньою комп‘ютерною та 
мультимедійною технікою, апробацією новітніх технологій як безпосередньо 
під час навчального процесу, так і при виконанні самостійної роботи 
студентів, з використанням Інтернет ресурсів. Це все покращує сприйняття та 
засвоєння нового матеріалу, повторення вже набутих знань та навичок, що 
має позитивний ефект саме при вивченні іноземної мови. 
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Інформаційні комп‘ютерні технології – це, по-перше, технології, які 

дозволяють шукати, обробляти і засвоювати інформацію з різних джерел, в 

тому числі і з Інтернету. По-друге, це використання комп‘ютера та 

різноманітних програм [2].  

Застосування інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови 

необхідне, і це мотивовано тим, що воно:  

1) дозволяє ефективно організувати групову і самостійну роботу 

студентів на занятті; 

2) сприяє удосконаленню практичних навичок і умінь студентів; 

3) дозволяє індивідуалізувати процес навчання; 

4) підвищує інтерес до занять з іноземної мови; 

5) активізує пізнавальну діяльність студентів. 

Комп‘ютерні технології надають багато можливостей для розвитку 

творчого потенціалу студентів. Застосування інформаційно - комп‘ютерних 

технологій на заняттях значно підвищує ефективність навчання, допомагає 

створити більш продуктивну атмосферу, збільшує зацікавленість студентів у 

матеріалі, що вивчається.  

Таким чином, розвиток новітніх технологій, на сучасному етапі, 

дозволяє по-перше, знайти індивідуальний підхід до кожного студента, що 

покращує засвоєння навчального матеріалу, а по-друге – вести тотальний 

статистичний контроль за успіхами і недоліками роботи над вивченням 

іноземної мови.  

Але, щоб застосовувати на практиці усі переваги інновацій і новітніх 

технологій, вони мають відповідати загальноприйнятим критеріям, таким як: 

1) сприяти підвищенню продуктивності і ефективності навчального 

процесу і роботи студента; 

2) забезпечувати негайне і постійне підкріплення правильності 

навчальних дій кожного студента; 

3) підвищувати живий інтерес до вивчення іноземної мови; 

4) забезпечувати рефлексію і поопераційний контроль дій студента; 

5) мати можливість швидкого введення відповідей без їх тривалого 

кодування і шифрування [3]. 

Отже, запровадження новітніх технологій в системі викладання 

іноземної мови поліпшить інтеграційні процеси, сприятиме зростанню 

сучасної культури життя на рівні найпрогресивніших ідей часу. Процес 

навчання іноземної мови — не автоматичне вкладання навчального матеріалу 

в голову людини. Він потребує напруженої розумової роботи людини та її 

власної активної участі в процесі. Цього можна досягти тільки активним 

навчанням за допомогою інноваційних освітніх технологій. 
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ 

ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 
 

Навчання іноземної мови сьогодні є одним із невід‘ємних компонентів 

загальної та спеціальної освіти, а володіння основами міжнародної мови 

спілкування стає не лише показником високого культурного рівня людини, а 

й запорукою її успішної професійної діяльності. Особливе місце в системі 

вищої професійної освіти посідає навчання студентів економічних 

спеціальностей. В сучасних умовах у випускників економічного профілю все 

частіше виникає необхідність професійного спілкування англійською мовою 

із зарубіжними партнерами.  

Саме студентів економічних спеціальностей потрібно розглядати як 

найважливішу категорію суб‘єктів навчання, оскільки із загальнодержавного 

погляду саме вони завтра утворять економічну та ділову еліту країни, 

увійдуть до числа тих, хто покликаний забезпечити їй гідне місце у світовому 

економічному співтоваристві. 

Такі вітчизняні автори, як Альбов А.С., Андрушко С.Я., Борисенко І.І., 

Колот Л.А., Кутній Е.А., Палеха Ю.І., Плотников А.В. та інші досліджували 

проблеми ділового спілкування англійською мовою. Важливі аспекти цього 

питання також розкриваються в оригінальних підручниках з бізнес 

комунікації таких авторів, як Marie Elizabeth Flatley, Kathryn Rentz, Raymond 

V. Lesikar,  Mary Ellen Guffey, Daniel Jones, Robert Tilly. 

Яку ж роль в нашому житті зараз відіграє іноземна мова? В цілому, 

англійською мовою відбувається спілкування на міжнародній політичній, 

економічній, науковій та спортивній арені. Англійська визначена офіційною і 

робочою мовою Організації Об‘єднаних Націй. Всілякі саміти і зустрічі глав 

держав, підписання законів і указів, переговори і дебати – все це проводиться 

англійською мовою. Міжнародна торгівля, робота банківської системи, 

діяльність транспортної системи на суші, на морі і в повітрі здійснюється 

англійською мовою. Ця мова є живим інструментом спілкування для 

академіків, докторів наук, вчених усього світу. Адже міжнародні 

конференції, вивчення світового досвіду та обмін інформацією наукових 

установ відбувається лише з використанням англійської мови. 



310 

Мається на увазі, що будь-яка освічена людина, яка веде бізнес, просто 

зобов‘язана володіти іноземною мовою, тому що саме ця мова є ключем до її 

подальшої самоосвіти та самовдосконалення себе і своєї діяльності. 

У свою чергу, німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні 

п‘ять років попит на фахівців, котрі нею володіють, значно виріс, з‘явилося 

багато німецьких партнерів та інвесторів. Інтенсивно імпортуються товари з 

Німеччини, наприклад, сантехніка, меблі, електроніка, автомобілі. А отже, 

потрібні люди, які можуть з цими імпортерами спілкуватися. Знання 

німецької мови також вітається в представництвах німецьких банків [2].  

Київським науково-освітнім центом було проведено маркетинг-

дослідження і виявлено, що стимулом до вивчення іноземних мов 51% 

опитаних людей називають кар‘єрне зростання, 23% – навчання і стажування 

за кордоном, 12% роблять це для того, щоб зробити свій відпочинок більш 

комфортним, 7% збираються в ділові закордонні подорожі, 4% навчаються 

для участі в міжнародних конференціях і лише 3% опитаних працюють з 

іноземними партнерами. Як бачимо, переважна більшість відповідей 

безпосередньо пов'язана з роботою і просуванням кар'єрними сходами. 

Висновок з цього напрошується один – для успішної роботи в 

найрізноманітніших сферах і напрямках однієї рідної мови вочевидь 

недостатньо, необхідне знання іноземної мови [1]. 

Перерахуємо тепер переваги ділової людини, яка володіє англійською 

мовою, перед тими, хто її не знає. 

По-перше, знання англійської мови забезпечує розширений доступ до 

джерел інформації. Це може бути комп‘ютер, де вся технічна інформація 

написана англійською мовою. Також є змога читати документи в 

оригінальному варіанті, переклад не завжди об‘єктивно відображає повноту 

інформації і певні наміри автора тексту оригіналу. 

По-друге, завжди є можливість розмовляти з іноземним партнерами на 

вельми різноманітні теми стосовно того чи іншого спільного проекту 

англійською мовою. Взагалі міжнародні переговори, торги на біржах 

ведуться англійською мовою. Для участі у міжнародних конференціях, 

спілкування з діловими людьми, ознайомлення з міжнародними журналами і 

газетами про бізнес просто необхідно знати англійську мову. До того ж усі 

найсвіжіші й передові висновки всесвітнього значення публікуються саме в 

англомовній пресі [3]. 

Щодо економістів, то сьогодні вони є вельми затребуваними 

фахівцями. Економіст – це серце компанії, а запорукою успіху і правильного 

функціонування компанії на 70% є правильно поставлені бухгалтерський 

облік та фінансові процеси. 

Відзначають, що на сьогоднішній день є знання іноземної мови є 

основною складовою «вартості» послуг економіста: фахівці зі знанням 

англійської можуть коштувати в два рази дорожче. Нерідко подібних 

фахівців компанії перекуповують у конкурентів – компаній, що працюють у 

схожій сфері діяльності. Цікаво, що часто навіть в столиці знайти економіста 

з гідним знанням англійської мови –  завдання практично нездійсненне. 
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Знання іноземних мов дає можливість як потенційним інвесторам, так і 

звичайним підприємцям чи брокерам використовувати аналітичну та 

дослідницьку інформацію з таких видань як: The Wall Street Journal, USA 

Today, The New York Times, The Washington Post, The Hill, задля отримання 

власної вигоди та створення позитивного іміджу на бізнес арені. 

Отже, знання іноземної мови в сучасному світі є своєрідним вікном у 

світ. Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, ви зможете досягти 

поставлених цілей за допомогою нових можливостей. Тому іноземна мова, 

насамперед англійська, виступає основним засобом інтегрування в світове 

бізнес середовище. Адже, як відомо, престижні організації, зазвичай, або самі 

є представниками іноземних фірм, або ведуть з ними активну партнерську 

діяльність. Відповідно, запит працедавців з таких компаній безумовно буде 

містити вимогу щодо володіння іноземною мовою усіх кандидатів на робочі 

місця в компанії. Володіння іноземною мовою має безперечні переваги для 

сучасних молодих фахівців і якісно покращує наше життя у всіх його сферах. 

Список використаних джерел: 
1. Актуальність вивчення іноземних мов. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://osvita.ua/languages/5594/. 

2. Боклаг Н. П. Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26404/1/Boklag.pdf. 

3. Навіщо вивчати іноземні мови? [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://psiukrearth.ru/vidpovidi-na-zapitannja/9446-navishho-

vivchati-inozemni-movi.html. 
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ІННОВАЦІЙНІ  ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

На сучасному етапі в Україні чітко визначені орієнтири на входження в 

освітній та науковий простір Європи. Вищими навчальними закладами 

України здійснено достатньо багато: перехід до ступеневої освіти, підготовку 

фахівців за новими напрямами, впровадження кредитно-модульної системи у 

структуру навчального процесу. Однак серед поставлених цілей і принципів є 

низка таких, результативність яких неможливо стверджувати на певному 

етапі, оскільки їх ефективність можлива тільки після вдосконалення процессу 

викладання низки навчальних дисциплін. Однією з таких дисциплін є 

іноземна мова професійного спрямування. У центр уваги поставлено 

забезпечення гарантії якості вищої освіти й досконале володіння іноземними 

мовами студента ЗВО, що сприяє мобільності та збільшенню шансів на 

працевлаштування, ефективному міжнародному спілкуванню й доступу до 

http://osvita.ua/languages/5594/
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26404/1/Boklag.pdf
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інформації. Знання іноземної мови як засобу соціального спілкування є 

невід‘ємною частиною освітнього розвитку на цьому етапі. Процесс 

євроінтеграції вимагає високого рівня іноземної мовленнєвої компетенції, що 

особливо необхідна для реалізації професійної діяльності та мобільності 

майбутнього фахівця.  

Новітні тенденції навчання  при вивченні іноземної мови розглядали такі  

вчені, як: В.М. Буринський, В.М. Вергасовий, П.І. Підкасистий,                              

М.І. Сичовой, М.М. Солдатенков, І.М. Шимков, В.Н. Белкінова, В.І. Боднар,  

З.Н. Курлянд  Н.А. Масюкова, П.Г. Москаленко та ін. 

Кожний етап розвитку людства характеризується появою нових понять, 

які миттєво знаходять своє термінологічне відображення у мові. Процес 

утворення термінів є стрімким і безперервним, саме тому вивчення іноземної 

мови професійного спрямування у великій мірі сконцентроване на 

опануванні основ фахового перекладу. Студент вищого економічного 

навчального закладу вивчає як вузькоспеціалізовану лексику, так і як 

загальноекономічну термінологію, а викладач у свою чергу залишається у 

постійному пошуку найбільш ефективних навчальних технологій. 

Застосування комп‘ютера є невід‘ємною частиною процесу опанування 

іноземної мови професійного спрямування, оскільки дозволяє полегшити 

роботу з величезними обсягами фахової інформації та прискорити темпи й 

ефективність засвоєння. Саме це дозволить перевести навчальний процес на 

якісно новий рівень [3, с. 360]. 

Використання нових інформаційних технологій, Інтернет- ресурсів, 

методу проектів сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до 

процесу навчання, забезпечує його індивідуалізацію та диференціацію з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їхнього рівня 

володіння мовою, нахилів і вподобань, спонукає викладачів до пошуку нових 

форм навчальної діяльності. Сучасні науково-технічні досягнення дають 

змогу користуватися інформаційно-довідковими матеріалами на електронних 

носіях, електронними підручниками, електронними аудіо- та відеозасобами й 

методичними матеріалами, мати доступ і користуватися Інтернет-ресурсами, 

де міститься величезний обсяг необхідних ресурсів. Як свідчить практика, 

такі варіанти отримання інформації та використання навчальних засобів і 

матеріалів викликає у студентів значний пізнавальний інтерес, сприяє кращій 

реалізації ними поставлених навчальних завдань і розвиває їхній          

творчо-пошуковий потенціал. 

Наразі можливості використання інформаційних ресурсів і технологій у 

навчальному процесі є практично безмежними. Одним із найбільш 

поширених засобів інформаційних технологій є електронні             

підручники – своєрідна навчальна база-накопичувач, яка може бути 

сформована самими студентами. Користуючись електронними підручниками 

(книгами), студенти можуть переглядати тематичні відеоматеріали, 

документальні й художні фільми, підібрані викладачем відповідно до теми 

заняття. У ході виконання практичних завдань можна користуватися 

мультимедійними програмами, електронними та он-лайн словниками 
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(«Lingvo»,«Multitran»,«McMillian On-Line Dictionary» тощо), 

мультимедійними довідниками й енциклопедіями. Таке інформаційне 

середовище допомагає створити умови, максимально наближені до реального 

спілкування іноземною мовою, шляхом обміну інформацією зі студентами 

інших країн, організовувати різноманітну навчальну діяльність студентів, 

значно підвищувати їхню мотивацію [2, с.126]. 

Одним із найбільш ефективних методів у сучасній методиці викладання 

іноземної мови є інтерактивний метод case-study (метод вирішення 

конкретних ситуацій), коли студенти в активному спілкуванні досліджують 

та обговорюють реальні ситуації, дискутують у групах і вирішують 

підготовлені викладачем завдання, що входять до сформованого ним кейсу 

спеціально підготовлених навчальних матеріалів. Наприклад, зміст базового 

тексту для опрацювання студентами на занятті з англійської мови може 

відображати реальну ситуацію або проблему й стимулює їх розвивати 

навички проблемного пошуку. 

Проте, на даному етапі основним методом навчання іноземних мов є 

комунікативний метод. У процесі навчання за комунікативним методом 

студенти набувають комунікативної компетенції – здатності користуватись 

мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у 

процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути 

комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією 

(information gap, choice, feedback). Найважливішою характеристикою 

комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто 

таких, які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія 

студентів інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача 

в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією 

групою. З самого початку студенти оволодівають усіма чотирма видами 

мовленнєвої діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при 

обмеженому використанні рідної мови. Об‘єктом оцінки є не тільки 

правильність, але й швидкість усного мовлення та читання [1, с. 57]. 

На відміну від традиційних, застосування активних методів навчання 

спонукає студентів до творчого пошуку, активізує їх розумову діяльність, 

навчає аналізувати, правильно висловлювати свою точку зору, будувати 

зв'язне логічне висловлювання, бути готовим до професійної комунікації 

іноземною мовою із колегами та споживачами. Отже, застосування активних 

методів навчання веде до розвитку комунікативної компетенції та направлене 

на створення стійкої мотивації до вивчення іноземної мови. 
Таким чином, сучасний світ потребує висококваліфікованих фахівців із 

знанням іноземної мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове та 
прогресивне, готових до участі у міжнародному співробітництві. Сьогодні в 
Україні поступово відбувається реформування навчального процесу згідно з 
загальноєвропейськими вимогами щодо якості освіти. Ефективність навчання 
іноземних мов у вищій школі залежатиме від здатності викладачів 
скористатися позитивним досвідом вітчизняних та іноземних вчених щодо 
гуманістичного підходу у навчанні. Вивчення та застосування на практиці 
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інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам 
іноземної мови впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, 
підвищити ефективність навчального процесу та рівень знань студентів. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
Зміни, які відбуваються у сучасних міжнародних відносинах, засобах 

комунікації (використання нових інформаційних технологій) вимагають 
підвищення комунікативної компетенції школярів, вдосконалення їхньої 
філологічної підготовки, тому пріоритетне значення набуло вивчення 
іноземної мови не тільки в якості засобу спілкування, а й в якості певного 
методу узагальнення культурної спадщини країни, мова якої вивчається. 

Таким чином основне завдання сучасного педагога полягає у 
формуванні  особистості з таким рівнем культурного розвитку, який дозволяє 
вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у різноманітних 
комунікативних ситуаціях.Найбільше цьому сприяє комунікативний підхід, 
який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: 
формування і розвиток  міжкультурної комунікативної компетенції. 
Комунікативна мета у вивченні іноземної мови є приорітетною, бо 
вонапередбачає таку організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння 
студентами спілкуванням в уснійта писемній формах у межах визначених 
комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення та на основі 
вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що вагомий внесок у 
дослідження поняття іншомовної комунікативної компетенції зроблено 
зарубіжними та вітчизняними науковцями. Засновники теорії мовленнєвого 
спілкування – Л. Виготський, М. Каган, О. Леонтьєв, О. Мудрик,  
М. Ночевник та інші – вважають комунікацію різновидом людської 
діяльності, загалом мовленнєвою діяльністю поряд з трудовою, правовою та 
пізнавальною [1]. 

http://www.rusnauka.com/
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Метою даного дослiдження є обґрунтуванняосновних аспектів вивчення 

iноземної мови студентами. 

Комунікативна компетенція – це знання, уміння та навички, необхідні 

для розуміння чужих та породження власних програм мовленнєвої 

поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. Вона включає в 

себе знання основних понять лінгвістики мови – стилі, типи, способи зв‘язку 

речень у тексті тощо; уміння та навички аналізу тексту та власне 

комунікативні уміння – уміння та навички мовленнєвого спілкування 

стосовно до різних сфер та ситуацій спілкування, з урахуванням адресату та 

цілі [1, с. 84].  

Комунікативнийпідхідреалізуєтьсязавдякинаступнимзакономірностяммо

вленнєвогоспілкування: 

- мовленнєвеспілкуваннянеседіяльнісний характер; 

- процескомунікаціїмає свою предметність, обмежену рамками заняття, 

теми, події, проблеми та ін.; 

- ситуаціяспілкуваннямоделюєтьсязгідно з 

типовимиваріантамистосунків у колективі; 

- використаннямовленнєвихзасобівзумовлюєтьсяособливостямипроцесус

пілкування у тійчиіншійситуації. 

Комунікативна компетенція студентів з іноземної мови полягає в умінні 

вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні і письмові 

висловлення різних типів, стилів і жанрів. Студентам 

потрібнорозвиватимовленнєву, мовну, дискурсивну, соціокультурну та 

соціолінгвістичнукомпетенції.  

На формування іншомовної комунікативної компетенції впливають 

внутрішні і зовнішні фактори. Мотиваційна сфера 

визначаєтьсявнутрішньоюпозицієюособистості, їїрозвитком та становленням. 

До зовнішніхфакторіввідносимосоціальніумови: суспільство, в 

якомувідбуваєтьсяспілкування, йогосоціальну структуру, 

різницюміжносіямимови у віці, соціальномустатусі, культурному рівні, 

рівніосвіти, місціпроживання, різниці у мовленнєвійповедінцікомунікаторів, 

щозалежитьвідситуаціїспілкування. Зміни, щовідбуваються в нашомужитті та 

життісуспільства, вимагаютьвідповідногорівнякомунікативноїкомпетенції. 

Формування необхідного рівня іншомовної комунікативної компетенції 

в навчальному процесі відбувається за наявності таких дидактичних умов: 

урахування психолого-вікових особливостей людей, соціалізація та 

сприятливі соціальні умови, відпрацювання викладачами оптимальних 

механізмів мовлення, педагогічна підготовка та майстерність викладача, 

підвищення рівня мотивації студентів до вивчення іноземної мови, 

впровадження інноваційних прийомів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, забезпечення студентів методичними матеріалами для 

комплексного формування комунікативної компетенції, розвиток 

пізнавальної діяльності студентів, сприятливі умови та комунікативна 

поведінка співрозмовників, створення типових ситуацій спілкування в 

навчальному процесі [2, с. 150]. 
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Варто зазначити, що наукові статті, аудіозаписи, підручники, 

відеоматеріали, газети та журнали – усе це лише невеликий перелік 

автентичних джерел, які вивчає викладач іноземної мови, готуючи заняття, 

що реалізує комунікативний підхід. Особливої уваги заслуговують 

відеоматеріали, оскільки дають можливість поєднати звукові та зорові образи 

та пропонують студентам такі мовленнєві ситуації, в яких вони стають 

активними учасниками комунікації. Головним є те, що така практика сприяє 

одночасному розвитку вмінь та навичок аудіювання та говоріння. 

Пошук відповідного професійно орієнтованого матеріалу вимагає від 

викладача знаходитися у постійному пошуку, професійному зрості та 

розширенні кордонів у тому технічному предметі, що є основним для 

студентів. Викладач стикається з великою кількістю ускладнень на своєму 

шляху до забезпечення усіх лінгвістичних потреб студентів як майбутніх 

спеціалістів у певній технічній галузі [3, с. 48].  

Викладач постійно вдосконалює процес навчання з метою створення 

умов для ефективного засвоєння матеріалу. Комунікативний підхіддозволяє 

якісно по новому закріплювати відповідний лексичний матеріал, 

удосконалювати монологічне та діалогічне мовлення, формувати навички 

професійного читання та аудіювання. Коли студент відчуває реальну 

можливість використати отримані знання з іноземної мови у конкретних 

професійних та життєвих ситуаціях, його мотивація потужно зростає. А 

сучасний світ демонструє випускникам, як на ринку праці зростають 

можливості спеціалістів зі знанням як загальної, так і професійної іноземної 

мови. 

Таким чином, комунікативний підхід зумовлює підбір мовного та 

мовленнєвого матеріалу та особливості навчальних методів, прийомів та 

вправ. Хоча робота з технічними текстами все ще займає значну частину у 

процесі опанування іноземної мови професійного спрямування у вищих 

навчальних закладах, однако опрацювання лексико-граматичного наповнення 

тексту набуває при комунікативному підході нового змісту через його 

практичне використання у процесі спілкування. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Підвищення наукового інтересу до гуманітаризації вищої освіти, 

обумовлене багатьма факторами. Саме тому сучасний етап розвитку освіти 

характеризується прагненням виявити теоретичні основи його 

гуманітаризації, системно й органічно вписати формування мовної 

культурної компетентності в процес професійного становлення особистості 

майбутнього спеціаліста.  

Проблему розвитку професійно-педагогічної компетентності 

аналізували такі відомі вітчизняні педагоги, як О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, 

О.Я. Савченко, В. В. Ягунов, І. А. Зазюн.  

Традиційно вважається, що компетенція – це норма освітньої підготовки 

студента, при цьому визначається роль ключових компетенцій, загальних для 

всіх професій та спеціальностей, універсальних у різних ситуаціях.   

В  порівнянні з компетенцією компетентність виступає як інтегративне 

поняття, що характеризує людину як суб'єкт, який реалізує в практичній 

діяльності компетенції, якими він володіє.  

Аналіз  наукових  джерел  показує  тенденцію  до  трансформації  

терміну «компетентність»  у «професійну   компетентність»,   хоча   суттєвої   

змістової   різниці   між даними поняттями немає.   До   прикладу,  

В. В. Ягупов вважає професійну компетентність  однією з основних підвалин 

педагогічної культури, виокремлюючи в ній «глибокі професійні знання, 

психолого-педагогічні  навички  та  вміння,  а  також  досконале  володіння  

методикою  викладання»  [3, с. 165].   Є. С. Бєлкін  визначає термін так : 

«Професійна компетентність – сукупність професійних та особистісних 

якостей, які забезпечують ефективну реалізацію компетенцій, необхідних для 

здійснення  професійної діяльності»  

[1,  с.  56].  

Загалом появу терміна «компетентність» стосовно мови і комунікації у 

понятійному апараті цілого ряду гуманітарних наук пов‘язують з іменем 

відомого зарубіжного вченого Н. Хомського. У  його  концепції  вивчення  

мов  зустрічаємо  такі  поняття:  «граматична  компетентність»,  «мовна 

здатність»,  «мовне   застосування»,   «мовна   активність». [5] 

Заслуговують також на  увагу  праці  М. Кенела  і  М.Свейна,  які  в  

моделі  іншомовної  комунікативної компетентності виокремлюють чотири 

компоненти-компетенції: 

– граматичну компетенцію – рівень засвоєння комунікантом 

словникового запасу, правил правопису і вимови, словотворення і побудови 

речень; 
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– соціолінгвістичну  компетенцію  – уміння  доречно  використовувати  і  

розуміти  граматичні форми  у  різних  соціолінгвістичних  контекстах  для  

виконання  окремих  комунікативних  функцій; 

– дискурсивну компетенцію – здатність поєднувати окремі речення у 

зв‘язне повідомлення, використовуючи для цього різні синтаксичні і 

семантичні   засоби; 

– стратегічну  компетенцію – здатність  використовувати  вербальні  і  

невербальні  засоби  при загрозі  зриву  комунікації  у  випадку  

«недостатнього  рівня  компетентності  комуніканта» [7, с. 10].  

Однак Л.Бахман пропонує зовсім відмінну від попередньої модель 

іншомовної комунікативної компетентності, до складу якої відносить: мовну 

компетенцію, стратегічну компетенцію та психофізіологічні механізми. 

Мовна компетенція визначається автором як «знання мови» і включає 

організаційний і прагматичний  компоненти.  Під  організаційним  вчений  

розуміє граматичну і  текстуальну компетенції, а під  прагматичним – 

іллокутивну  і  соціолінгвістичну.  [6, с. 449].  

З  появою  міжкультурної  дидактики виникає нова термінологія і 

відбувається  уточнення  взаємозв‘язку між  комунікативною  компетенцією  

та  усвідомленням  деяких  аспектів  національної культури.  У  такий  спосіб  

з‘являється поняття  «культурна  компетенція» і протилежне йому поняття 

«інтеркультурна  компетенція». Якщо розглядати  проблему іншомовної  

компетентності  у  межах  вивчення  іноземної  мови студентами  вищих  

закладів освіти,  то  можна зробити таке припущення: викладач завжди 

виступає як представник культури тієї країни,  мова  якої  вивчається,  і  вона  

певним  чином  відображається  на  його  мовленні  і  мовленнєвій поведінці. 

Це означає, що вузівський процес вивчення іноземної мови можна частково 

розглядати як міжкультурне спілкування зі  всіма його особливостями, 

оскільки мовна, соціальна і комунікативна компетенції одного з суб‘єктів 

(викладача) завжди вища, ніж іншого (студента). 

 Керуючись аналізом наукових джерел з проблеми дослідження [4; 5], в 

структурі іншомовної компетентності можна виокремити три  базових  

компоненти,  які  «відповідають»  за  рівень комунікативної культури: 

лінгвістичну, соціальну та комунікативну компетентності.  

 Лінгвістична компетентність являє собою систему внутрішньо 

засвоєних комунікантом знань (правил)  функціонування  іноземної  мови  і  

проявляється  у  їх  використанні  в  мовленнєво-мисленнєвій діяльності. На 

заняттях з іноземної мови таку діяльність забезпечує робота з текстом, з 

проблемою, з ігровим завданням. 

  У  соціальній  компетентності  іноземна мова розглядається  як  засіб  

соціокультурного  розвитку  особистості,  збагачення  знаннями  нової 

культури. Студенти зацікавлені у можливостях застосування іноземної мови 

для розширення своїх знань зі спеціальності, що в свою чергу є значним 

стимулювальним мотивом.  

  Комунікативна  компетентність  означає  те,  що  кожному  

висловлюванню  притаманні свої правила, засвоєння яких забезпечує 



319 

спроможність використовувати мову в процесі комунікації. На заняттях з 

іноземної мови така діяльність пов‘язана, як правило, зі спроможністю 

студента  оперативно  орієнтуватися  в  комунікативній  стратегії  

іншомовного  висловлювання.  

Таким чином, іншомовна компетентність – це комплекс знань, умінь, 

навичок, які дозволяють успішно використовувати іноземну мовуяк у 

професійній діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку особистості. 

Іншомовна компетентність забезпечує певний культурний рівень усного і 

писемного мовлення та невербальної  мовленнєвої  поведінки. Для 

забезпечення ефективності даного процесу слід розробляти нові 

методологічні підходи і визначати педагогічні умови їх реалізації, над чим 

сьогодні працюють вітчизняні вчені та педагоги-практики. 
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ВПЛИВ МОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ МОЛОДІ НА ВИБІР 

ПРОФЕСІЇ  
 

Проблема професійного становлення – одна з найважливіших у житті 

людини. Професія дає можливість людині задовольнити основну гамму 

власних потреб, часто стає основою побудови відносин з людьми, та, 

найголовніше, дає можливості актуалізувати свої здатності, 

самореалізуватися. Ще кілька десятиліть тому вибір майбутньої 

спеціальності визначався, в першу чергу, тим, у якій частині країни людина 

народилася та виросла. У цьому питанні велику роль відігравали культурні та 

історичні традиції, а також суспільні потреби тієї чи іншої громади.  

Вибір професії є тим відрізком життєвого шляху, який залежить від 

багатьох факторів нашої реальності:  
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- фактор суспільного впливу на мотиви вибору професії, тобто 

характеристика, що вказує на значення та престиж обраної професії;  

- фактор, що пов`язаний із потребами суспільства у кадрах, із 

характером вимог професії до особистості;  

- фактор особливого характеру: інтереси, схильності, здатності, 

особистісні якості, рівень загальної освіти, психологічна та морально-вольова 

підготовка[2]. 

Саме останній фактор є найважливішим рушійним важелем при  виборі 

спеціальності. Серед моральних принципів, які є основою діяльності всього 

професійного співтовариства, можна виділити наступні: 

- Принцип суспільного служіння. Основою даного принципу є почуття 

обов‘язку перед батьками, країною і суспільством загалом. Зазвичай це 

переходить у прагнення змінити світ на краще та глобально допомогти 

людству своєю професійною діяльністю; 

- Принцип законності. Затвердження даного принципу служить 

соціальною і духовною базою поведінки професійного співтовариства.. 

Моральний аспект принципу законності полягає в тому, що в ситуації 

морального вибору людина усвідомлено і добровільно залишиться 

законослухняною, вірною своєму професійному обов'язку навіть тоді, 

коли над ним не буде тяжіти примусова сила закону і загроза санкцій; 

- Принцип гуманізму. Він виражений у вимозі поваги до людини, віри в 

нього, визнання суверенітету і гідності особистості, незалежно від 

соціального і правового статусу; 

- Принцип неупередженості та незалежності. Враховуючи специфіку 

статусу професіонала, який наділений певними важелями влади і 

управління, правами і можливостями впливати на становище в 

суспільстві, зазначений принцип набуває особливого значення там, де 

недостатньо ефективно реалізують себе принципи суспільного 

служіння, законності та гуманізму, де не створені необхідні умови для 

того, щоб постійно нагадувати членам професійного співтовариства 

про ціну його діяльності та її моральному сенсі; 

- Принцип відповідальності. Він зобов'язує нести не лише юридичну, а й 

моральну відповідальність за прийняті рішення. Діючим початком 

моральної відповідальності повинна виступати власна совість; 

- Принцип справедливості. Сформульований ще древніми римлянами 

(justitia regnorum fundamentorum - справедливість є основа державного 

ладу) принцип справедливості реалізує себе в раціональному 

використанні наданих повноважень, в задоволенні соціальних 

очікувань. 

Таким чином, самовизначеність залежить від моральних цінностей, 

якими користується індивід протягом свого життя, як визначає свої 

пріоритети та свою поведінку. Набір тих чи інших моральних принципів 

напряму впливає на подальший вибір професії. Принцип суспільного 

служіння та гуманізму найбільш притаманний для медиків, педагогів, 
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військовослужбовців, соціальних працівників. Кожна сфера суспільного 

життя має свої особливості, які вимагають наявність певного пріоритетного 

набору моральних цінностей.  
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІ 
 

В умовах суспільної трансформації, що спостерігається в Україні, 

особливу увагу привертає проблема становлення фахівця, можливостей його 

розвитку  у зв‘язку з цим, зростає інтерес до проблеми професійної 

самореалізації. Під впливом змін, що відбуваються у суспільстві, все більш 

високі вимоги висуваються до особистості фахівця, а з іншого – 

ускладнюються можливості реалізації фахівцем своїх потенційних здібностей 

і професійного досвіду в умовах, що склалися у державі сьогодні, коли 

суспільство потребує не просто фахівця–виконавця, а творчу і ініціативну 

особистість  з високим рівнем самосвідомості і самодисципліни, 

самоорганізації та саморегуляції, питання професійного розвитку та 

можливостей самореалізації стає особливо актуальним.  

Самореалізація була предметом уваги науковців, зокрем  

Л. І.  Анциферової, Г. С. Батіщева, О. Ф. Бондаренко, Є. І. Головахи,  

Л. Когана,  Г. С. Костюка, О. О. Кроника, О. М. Леонтьєва, П. В. Лушина,    

В. І. Муляр,   В. Г. Панка, В. А. Роменця, С. Л. Рубінштейна, Л. В. Соханя,   

Т. М. Титаренко та інші, які розглядали самореалізацію як переважно 

свідомий, цілеспрямований процес розкриття й опредметнення сутнісних сил 

особистості в її різноманітній практичній діяльності. 

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування сутності професійної 

самореалізації молоді в Україні. 

Самореалізація – це здійснення можливостей розвитку ―Я‖ засобами 

власних зусиль, співтворчості, співдіяльності з іншими людьми, соціумом і 

світом у цілому. Вона передбачає збалансований і гармонійний розвиток 

різних аспектів особистості через докладання адекватних зусиль задля 

розкриття генетичних, індивідуальних та особистісних потенціалів і 
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досягається лише тоді, коли в людини є сильний спонукальний мотив 

особистісного зростання [1].  

Самореалізація включає: 

- здатність людини об‘єктувати багатство свого внутрішнього світу в 

конкретних формах діяльності;  

- процес практичного втілення здібностей і особистісних потенцій;  

- прагнення розвивати сильні сторони своєї особистості [2]. 

Передумовами самореалізації виступають: вроджена тенденція 

особистості до зростання і розвитку; суперечності між наявними цілями і 

ступенем їх реалізації; внутрішньо-особистісні суперечності та зовнішні 

впливи, що можуть породжувати особистісні кризи. У процесі професійного 

становлення та реалізації особистості молодим людям доводиться долати 

значні перешкоди. Тому дуже важливо, чи готова молодь до цих перешкод, 

чи готували її до них впродовж попередніх етапів життєвого шляху і 

з‘ясувати, що у цьому напрямку повинні зробити соціальні інститути (сім‘я, 

школа, ВНЗ). Саме у цих інституціях, окрім суто професійних знань, повинен 

закладатись у свідомість підростаючого покоління та студентської молоді 

алгоритм дій у тих чи інших складних або й критичних обставинах (вибір 

професії, пошук роботи та адаптація до неї, численні перепрофілювання, 

врешті загроза безробіття або реальний статус безробітного тощо). 

Одну із провідних ролей у професійної самореалізації відіграє 

міжкультурний аспект, який є частиною глобалізаційного процесу. 

Глобалізація сучасного світу має такі наслідки як зростання кількості 

іноземних партнерів та співпраця з ними. Такі умови існування приватного 

підприємництва з кожним днем все більше і більше призводять до взаємодії 

різних культур, що безпосередньо є міжкультурним аспектом. 

Створення єдиних універсальних засобів, що дозволять молоді 

самореалізуватися у професійній сфері в умовах різних культур, є провідною 

задачею сьогодення. Бо, як вже було зазначено вище, процес глобалізації 

включає в себе і професійну сферу. Тож повна самореалізація молоді в 

умовах ринкової економіки нерозривно пов‘зана із міжкультурним аспектом. 

Одною із проблем міжкультурного аспекту яка вагомо впливає на професійну 

самореалізацію молоді є проблема міжкультурної комунікації. 

Міжкультурна комунікація - це соціальний феномен, сутність якого 

полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками 

різних культур (національних та етнічних), субкультурами в межах чітко 

визначеного просторово-часового континууму [3]. Міжкультурна 

комунікація та взаємодія змінюють не тільки характер спілкування людей, їх 

відносини, економічний та політичний стан їх країн, але й шляхи професійної 

самореалізації молоді. Це ще раз підтверджує безпосередній вплив 

міжкультурного аспекту на самореалізацію молоді у професійній сфері в 

умовах ринкової економіки. 

Отже,  професійна самореалізація – це сукупність прояву індивідуальних 

професійно-особистісних якостей і властивостей фахівця, внаслідок чого він 

відтворює себе у своїй сутності  в багатовимірній практичній та професійній 
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діяльності. Професійну самореалізацію можна трактувати, як розкриття 

якостей, можливостей, здібностей та досягнення максимального потенціалу в 

професійній дільності. Професійна самореалізація молоді у сучасному 

кризовому суспільстві має певні особливості, до яких можна віднести таке: 

процес професійної самореалізації молоді характеризується певними 

суперечностями і ризиками; розробляються і реалізуються нові життєві і 

професійні стратегії, які докорінно відрізняються від тих, які були раніше; 

відбувається інструменталізація цінностей і матеріалізація її життєвих 

інтересів та потреб, у тому числі у професійній сфері; сучасна молодь надає 

перевагу стратегіям благополуччя та успіху. 
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 В останні роки внаслідок міжнародної інтеграції та процесу глобалізації 

посилено розвивається міжкультурне співробітництво. У цьому процесі 

активною стороною виступають студенти, які проходять різні види практик 

за межами України. Освіта в Україні перебуває у стані модернізації у зв‘язку 

з приєднанням нашої держави до Болонської конвенції, мета якої – інтеграція 

української освітньої системи до світового простору. В умовах сьогодення 

актуальною є проблема міжкультурного навчання студентів. З огляду на це, 

особливої значущості набувають наукові пошуки, присвячені дослідженню 

міжкультурної співпраці, її ролі у формуванні професійної компетентності 

майбутніх фахівців. 
Ми вважаємо, що міжкультурна компетентність майбутніх технологів 

харчових виробництв – це комплекс професійних та культурологічних знань, 

умінь, навичок студентів в умовах міжкультурної співпраці, необхідних для 

вирішення завдань професійного характеру; вміння поводити себе належним 
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чином, ефективно взаємодіяти в міжкультурних ситуаціях тощо. Беручи до 

уваги дослідження І. Бахова, Н. Самойленка, С. Радула, до основних 

критеріїв сформованості міжкультурної компетентності майбутніх технологів 

харчових виробництв відносимо:  
1) мотиваційний (професійна спрямованість на міжкультурну 

співпрацю; професійно–пізнавальний інтерес до формування професійної 

міжкультурної компетентності; стійка мотивація до саморозвитку 

міжкультурних знань, умінь, навичок; наявність потреби і здатності 

особистості до самопізнання, самовдосконалення);  

2) особистісний (виявлення особистісно–професійних рис);  

3) когнітивний (система професійних знань, необхідних для здійснення 

міжкультурної співпраці).  

На основі зазначених критеріїв визначаємо чотири рівні сформованості 

міжкультурної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв: 

1) високий (творчий); 2) достатній; 3) середній (продуктивно– 

перетворювальний); 4) низький (репродуктивний). Зазначимо, що на 

формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців харчового 

профілю, на якість та глибину міжкультурної співпраці з представниками 

інших культур впливає низка чинників, серед яких головними є: 

— знання, уміння, навички студентів професійного та культурологічного 

характеру;  

— вивчення хімічних і технологічних дисциплін на основі інтегрованого 

підходу із використанням іноземного досвіду;  

— знання іноземних мов (польської, англійської, німецької тощо);  

— участь у міжнародних конкурсах, конференціях; 

—міжкультурне взаєморозуміння, взаємовплив, взаємоставлення, 

взаємопізнання;  

— міжкультурне співробітництво, співтворчість;  

— толерантність, мобільність студентів, їх здатність адаптуватися до іншого 

культурного середовища.  

Отже, міжкультурна компетентність займає визначальне місце у 

структурі професійної компетентності. Чим вищий рівень знань, умінь і 

навичок студентів в умовах міжкультурної співпраці, тим вищий рівень 

міжкультурної і професійної компетентності майбутніх фахівців харчового 

профілю. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців 

харчового профілю визначаємо, як процес міжкультурної співпраці учасників 

навчально-виховного процесу, який сприяє ефективній діяльності на 

міжнародному рівні. Цей процес є одним з елементів формування 

професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на 

основі інтегрованого підходу до вивчення хімічних і технологічних 

дисциплін. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Проблема самореалізації молоді в нашій країні є найактуальнішою. Час, 

який ми переживаємо, відзначено важким пошуком нового соціально-

економічного розвитку та духовно-культурного відродження нації. Сьогодні 

дуже маленький відсоток серед молоді прагне знайти себе в заняттях 

музикою, літературою, театром, живописом, посилаючись на відсутність 

достатньої фінансової підтримки, поява інших сфер самореалізації 

(наприклад, комп'ютерні технології). У цій ситуації перед державою, 

громадськістю, освітніми та культурно-виховними закладами стоїть завдання 

надзвичайної важливості: домогтися того, щоб кожен з тих, хто сьогодні 

навчається в школі, навчається у вузі, виріс не тільки здоровою людиною, не 

тільки свідомим членом суспільства, але і обов'язково ініціативним, 

думаючим працівником, здатним на творчий підхід до будь- якої справи. 

Молодіжна політика України є системною діяльністю держави у 

відносинах із особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється у 

законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення 

соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і 

гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, 

фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних 

інтересах, так і в інтересах України. Вона поширюється на громадян України 

віком від 14 до 35 років, незалежно від походження, соціального і майнового 

стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до 

релігії, роду і характеру занять, і здійснюється через органи державної 

виконавчої влади, установи, соціальні інститути й об‘єднання молодих 

громадян.  
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Молодь – не тільки суб‘єкт, спадкоємець матеріальних і духовних 

багатств суспільства, а й творець нових, прогресивніших політико-

демократичних суспільних відносин. Молодь має бути готовою до 

відтворення і розвитку не тільки матеріальних, а й політичних, духовних 

цінностей, культури своєї нації, народу. Саме це і робить її основною 

рушійною силою прогресивного суспільно-політичного розвитку на етапі 

становлення української нації. 

Непередбачуваність і суперечливість характерна для всіх етапів профе- 

сіогенезу молоді, починаючи з вибору професії і закінчуючи самореалізаці- 

єю в професійній діяльності. Так, певна невизначеність має місце в процесі 

професійного вибору і підготовки, знаходячи підтвердження у тому, що 

значна частина молоді не впевнена в правильності обраної професії і мож- 

ливості реалізувати свій професійний потенціал відповідно до отриманої 

спеціальності. Будучи перспективною віковою категорією, далеко не всі 

молоді люди через значну соціальну, матеріальну й територіальну нерівність 

мають однакові можливості отримання освіти і самореалізації в професійній 

діяльності. Часто вони стикаються із суперечностями між декларованою 

рівністю прав на отримання освіти та існуючою у реальності соціальною 

диференціацією в освітній сфері. У сучасному суспільстві цінність праці 

набула певних змін. Цей процес торкнувся усіх соціальних прошарків і 

вікових груп. Цінності, які у недалекому минулому займали перші позиції, 

перемістилися сьогодні на останні. Змінилися також засоби вирішення 

актуальних життєвих проблем, тобто  інструментальні цінності. Домінуючу 

роль сьогодні відіграють зв‘язки з «потрібними» людьми, вміння 

пристосуватися, егоїзм, піклування про себе. Для частини молоді праця стає 

вимушеною, тому що вона не відповідає її професійним потребам. Це 

обертається зростанням таких негативних явищ у сфері праці, як: зниження 

якості праці, відсутність креативної й інноваційної спрямованості трудової 

діяльності, зростання депрофесіоналізації і соціального песимізму, низький 

ступінь поєднання професійної і трудової мотивації.  

Професійній самореалізації молоді заважають також гострі проблеми на 

ринку праці, серед яких: невідповідність професійної освіти вимогам ринку 

праці (освіта інколи відстає від динаміки суспільного розвитку), невідпо- 

відність заробітної плати рівню освіти молоді та її потребам, що часто ви- 

ступає причиною роботи не за спеціальністю, дисбаланс між попитом і про- 

позицією на ринку праці, брак одних спеціалістів і перенасичення іншими, 

проблема працевлаштування та тривалість цього процесу, проблема тіньо- 

вого (прихованого) молодіжного безробіття, яка спричинена тим, що за на- 

явності робочих місць фіксується значна кількість молодих безробітних 

(приблизно третина від загальної кількості безробітних). Ці складнощі по- 

слаблюють мотивацію молоді на реалізацію своїх професійних спрямувань у 

конкретній професійній сфері. Можна сказати що 41 % молоді у віці від 18 до 

29 років готові залишити країну з метою працевла- штування за кордоном, 

якщо буде така можливість 
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Отже, підсумовуючи все вищеперераховане можна прийти до висновку, 

що кожна молода людина визначає своє коло завдань для досягнення по- 

ставленої мети. Одні вважають за краще купувати необхідні для них блага за 

кошти, що заробляються за основним місцем роботи, інші — за принципом 

вторинної зайнятості, завдаючи тим самим шкоди навчанню і професійному 

зростанню, треті розраховують на допомогу родичів. 
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Актуальність теми полягає в тому, що самореалізація молоді є 

важливим показником її життєдіяльності, а особливо у професійній сфері, 

так як швидкоплинність соціального прогресу і певні зміни суспільства, 

викликають необхідність постійної роботи молодого покоління над собою, 

при чому завдяки цьому у молоді посилюється розуміння відповідальності 

за своє майбутнє та за можливість досягнення успіху. 

Метою тези є аналіз проблем самореалізації особистості в умовах 

суспільної трансформації світу, так як самовдосконалення надає 

індивідуальному життю людини яскравої спрямованості та глибокого сенсу, 

зміцнює віру в себе та допомагає встояти серед життєвих негараздів. 

Самореалізація особистості – це особливий процес взаємодії людини зі 

світом, який здійснюється за допомогою розкриття творчого потенціалу. 

Кожна людина відчуває присутність в собі всеосяжної сили, яка здатна 

піднести його на вершини великих досягнень, зробити кожен день 

неймовірно наповненим і осмисленим. Це саме те, без чого не можна 

обійтися, коли мова йде про формування глибокого та цілісного погляду на 

світ.[1, с.173] 
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Досліджуючи дану тему стає зрозуміло, що головним атрибутом 

самореалізації є саморозвиток особистості, як прояв індивідуальної 

активності у будь-якій діяльності. У наш час, для реалізації себе, до суб‘єкта 

діяльності постають складніші вимоги, ніж раніше. А саме, щодо наявності 

у нього творчої активності, уміння знаходити нові шляхи вирішення 

проблеми, уміння по-новому підходити до них і знаходити різноманітні 

форми роботи з персоналом, та найголовніше це уміння впливати на людей.  

Усім відомо, щоб прийти до чогось значного, необхідно розуміти, куди 

слід рухатися, а напрямок кожен задає собі самостійно. У зв‘язку з цим 

дуже важливо виокремити самореалізацію, її якісний рівень на основі 

показнику продуктивності життєвого шляху та успішності у професійній 

діяльності. 

Розглянемо поняття «професійна самореалізація», яке включає в себе 

соціалізований шлях гармонійного розвитку особистості, поєднаний із 

здобуттям професійно-практичного та духовного досвіду. Внутрішній зміст 

визначення досить широкий і не обмежується тільки безпосередньою 

професійною діяльністю. Професійна самореалізація, а саме розвиток своїх 

потенціалів, починається у індивідуума набагато раніше, ніж він офіційно 

приступає до професійної діяльності. 

Високомотивовані індивіди схильні виявляти значні вольові зусилля в 

реалізації потенціалу, навіть у навчанні, та досягати значних результатів. 

Так, будь-який студент з належною мотивацією до праці, схильний 

сумлінніше і наполегливіше навчатись і, як правило, досягати помітніших 

успіхів, аніж його низькомотивований партнер. [2, c.236]   

Згадавши про мотивацію, хотілось б зазначити, що мотиваційні 

феномени можуть бути найвагомішими внутрішніми умовами, що 

впливають на прагнення людини досягати успіху в діяльності. 

Самоцінність, саморозкриття, раціональне використання потенціалу – усе 

це, є важливими складовими майбутнього успіху.  

Коректність даного припущення можуть підтвердити історії життєвого 

шляху багатьох висококваліфікованих фахівців, які подолали величезний 

шлях, щоб досягти свого рівня. Здебільшого такі люди, ще в дитячі роки 

виявили в собі потенціал, розвиток якого згодом допоміг їм з успіхом 

займатися тією чи іншою діяльністю. Причому не обов‘язково, щоб людина 

з раннього дитинства вже чітко усвідомлювала, та була на сто відсотків 

впевнена у майбутній професії, головне - вміння побачити вчасно свої 

потенціали, а далі справа тільки за розкриттям та удосконаленням. Те ж 

саме можна віднести і до кінцевої стадії професійної самореалізації, але 

ніколи не можна говорити про припинення даного процесу з завершенням 

офіційної трудової діяльності. Для спеціалістів, які повною мірою 

реалізовують себе у певній галузі, ця діяльність стає частиною їхнього 

життя, а потім і самим життям.[3, с.181] 
Часто доводиться чути вислів: «Моя професія - це моє життя». І це 

зовсім не означає, що людина обмежена лише роботою, просто для такого 
фахівця – це улюблена справа, а для занять улюбленими справами ми 
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завжди знаходимо і час, і можливості. І, на мою думку, можна сміливо 
стверджувати, що тільки з таким підходом до професійної діяльності можна 
серйозно говорити про професійну самореалізацію. 

Отже, можна зробити висновок, що протягом усього життя потрібно 
шукати своє «Я», а якщо ми не будемо прагнути до реалізації у професійній 
діяльності та забудемо про наявний у нас потенціал величезних 
можливостей, наш життєвий шлях буде сірим та, зовсім, не цікавим. Як писав 
Енштейн: «Людина приречена на пошук сутності, сенсу життя, бо той, хто 
відчуває своє життя без смислу, не тільки нещасливий, але й навряд чи 
життєздатний». 
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ВИВЧЕННЯ IНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Кеpовaний нaвчaльний пpoцес iз pеaльним пpогнозовaним pезультaтом 
сьогоднi є iнновaцiйною дiяльнiстю в освiтi. Входження Укpaїни в 
євpопейський пpостip вимaгaє пеpеходу системи освiти у якiсно новий 
piвень.  

Однiєю з необхiдних умов фоpмувaння висококвaлiфiковaних фaхiвцiв 
є свiдоме i глибоке вивчення iноземної мови. В сучaсних умовaх пpaктично в 
усiх сфеpaх дiяльностi пiдвищуються вимоги до piвня володiння iноземною 
мовою випускникaми вищих зaклaдiв освiти [1]. Тому питaння покpaщення 
мовної пiдготовки мaйбутнiх фaхiвцiв дуже aктуaльне. 

Мотивaцiя – нaйсклaднiшa чaстинa у вивченнi iноземної мови. 
Ствоpити позитивну мотивaцiю – зaвдaння нaстiльки величезне i 
нескiнченне, що пiсля пеpшого сплеску ентузiaзму з‘являється спокусa 
вiдмовитись вiд постaвленої зaдaчi. 

Iснує зовнiшня i внутpiшня мотивaцiя. Нa фоpмувaння зовнiшньої 
мотивaцiї можуть впливaти вчителi, дpузi, знaйомi, необхiднiсть склaсти 
зaлiк чи iспит. Появa внутpiшньої мотивaцiї – це тpивaлий i склaдний пpоцес, 
коли людинa сaмa усвiдомлює необхiднiсть вивчення iноземної мови для 
досягнення постaвленої мети. 
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Нa жaль зовнiшня мотивaцiя не тpивaє довго, якщо джеpело впливу не 
є постiйно дiючим i пеpеконливим. Внутpiшня мотивaцiя тaкож потpебує 
зовнiшньої пiдтpимки.  

Стосовно нaвчaння iноземної мови видiляються тpи види мотивaцiї: 
1) мотивaцiя, пов‘язaнa з пеpспективою викоpистaння мови в мaйбутнiй 
дiяльностi (зi свого фaху, у поїздцi зa коpдон тощо); 2) мотивaцiя, пов‘язaнa з 
пеpспективою зaстосувaння нaбутих нa зaняттях знaнь i умiнь в 
позaaудитоpнiйpоботi – у виступaх нa вечоpaх, конкуpсaх, олiмпiaдaх, в 
читaннi гaзет i жуpнaлiв тощо; 3) мотивaцiя, пов‘язaнa з постaновкою 
виклaдaчем нa зaняттi зaдaч, що поступово усклaднюються, i оpгaнiзaцiєю 
piзних фоpм їх виконaння. Умовно остaнню нaзивaють ближньою 
мотивaцiєю. Вонa є основою динaмiчностi мотивiв нaвчaння, їх поступового 
пеpеходу в усвiдомлену дaлеку мотивaцiю [2]. 

З метою пiдвищення пiзнaвaльного iнтеpесу студентiв тa мотивaцiї у 
вивченнi iноземної мови виклaдaчaм слiд пояснювaти, що вивчaння iноземної 
мови є  чaстиною зaгaльноосвiтнього пpоцесу, який дозволяє pозшиpити 
свiтогляд того, хто нaвчaється, дaючи ключ до одеpжaння додaткової 
iнфоpмaцiї, зaбезпечує гapмонiйне фоpмувaння piзнобiчно освiченої 
особистостi, спpияє pозвитку мислення i вмiнню сaмостiйно здiйснювaти 
пошуки iнфоpмaцiї в iншомовнiй лiтеpaтуpi з фaху.  

Пpотягом остaннiх pокiв увaгу бaгaтьох дослiдникiв в гaлузi методики 
iнновaцiйних технологiй у нaвчaннi iноземних мов пpивеpнуто до питaння 
викоpистaння pесуpсiв всесвiтньої iнфоpмaцiйної меpежi [3]. Спостеpеження 
тa опитувaння студентiв пpодемонстpувaли, що викоpистaння Iнтеpнет-
pесуpсiв знaчно пiдвищує мотивaцiю, позитивно впливaє нa iнтеpес до 
вивчення iноземної мови [4]. 

Викоpистaння нових iнфоpмaцiйних технологiй у нaвчaннi iноземних 
мов спpияє iнтенсифiкaцiї нaвчaльного пpоцесу, пiдвищенню ефективностi 
нaвчaння взaгaлi, зaцiкaвленостi студентiв, безпеpечно aктивiзує нaвчaльну 
дiяльнiсть студентa, вiдкpивaє можливостi для iндивiдуaльного нaвчaння, дaє 
змогу контpолювaти pезультaти виконaння piзних видiв зaвдaнь, ствоpює 
умови для пpaктичного викоpистaння знaнь i нaвичок, посилює мотивaцiю 
вивчення мови[5]. 

 Викоpистaння виклaдaчaми мультимедiйних зaсобiв нaвчaння для 
ствоpення пpезентaцiй фpaгментiв зaнять спpиятиме aктивiзaцiї нaвчaльного 
пpоцесу, зaцiкaвленостi студентiв, фоpмувaнню у них цiлiсного уявлення пpо 
етaпи pоботи з гpaмaтичним тa лексичним мaтеpiaлом, текстaми, кpaщому 
усвiдомленню i зaсвоєнню мaтеpiaлу пpaктичного зaняття [6].  

Не остaннiм фaктоpом пiдвищення мотивaцiї щодо вивчення iноземної 
мови є можливiсть пpодовжити нaвчaння в одному з Євpопейських вищих 
нaвчaльних зaклaдiв. Пеpспективa пpaцевлaштувaння зa коpдоном aбо нa 
одному зi спiльних пiдпpиємств в нaшiй кpaїнi тaкож спpиятиме 
зaцiкaвленостi студентiв.  

Знaчне мiсце у пiдвищеннi мотивaцiї для вивчення iноземної мови 
зaймaє можливiсть спiлкувaння людей piзного вiку у всесвiтнiй меpежi 
Iнтеpнет. Тaке спiлкувaння спpияє покpaщенню нaвичок pозмовної мови, дaє 
можливiсть пiзнaвaти життя тa iнтеpеси молодi piзних кpaїн.  
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Отже, pезультaти нaвчaння iноземної мови нaбaгaто кpaщi зa нaявностi 
у студентiв пiзнaвaльної  мотивaцiї, якa бaзується нa pозумiннi вaжливостi 
iноземної мови в сучaсному життi тa можливостей її викоpистaння у 
пpофесiйнiй дiяльностi. 
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ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 
В сучасних реаліях виникає конкретна потреба у висококваліфікованих 

спеціалістах у галузі новітніх технологій, охорони навколишнього 
середовища, економіки та бізнесу, які б володіли мовою спілкування, 
найбільш розповсюдженою в світовому товаристві. Для успішного розвитку 
економіки і забезпечення конкурентоспроможності на міжнародних ринках 
потрібні спеціалісти в різних галузях науки, техніки, економіки, що 
володіють іноземною мовою в тій мірі, яка необхідна для взаєморозуміння 
представників різних мовних культур. Отже, сьогодні істотно змінюються 
вимоги до володіння іноземною мовою менеджерами всіх рівнів, 
першорядного значення набувають практичні навички, що передбачають 
знання ділової мови в усному та письмовому мовленні, вміння 
використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності. 

Все бiльше уваги придiляється питанням навчання iноземній мові 

менеджерів як мові професiйної взаємодiї, зокрема даним питанням 
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займались наступні автори: Н.Д. Гальскова, О.Г. Поляков, А.В. Леонтєв,  

T. Хатчинсон, A. Ватерс та iншi. Дана проблема не втрачає актуальності в 

наш час через те, що рiвень володiння iноземною майбутніх менеджерів не 

завжди вiдповiдає сучасним вимогам. 

Метою даного дослiдження є обгрунтування необхiдностi вивчення 

англійської мови як умови успішної самореалізації менеджерів. 

Вивчення iноземних мов було й залишається невiд'ємною складовою 

процесу формування сучасного фахiвця. Щодо значимостi виконання 

соцiального замовлення свiдчить той факт, що показник рiвня володiння 

iноземною мовою входить до квалiфiкацiйної характеристики випускника 

ЗВО [2, с. 160]. 

Мета навчання iноземній мові у закладах вищої освіти  полягає у 

формуваннi у студентiв iншомовної професiйно-спрямованої комунiкативної 

компетенцiї – умiнь i навичок здiйснювати спiлкування в уснiй i письмовiй 

формi у межах професiйної сфери i тематики, визначених програмою для 

кожного фаху, дотримуючись традицiй i норм, усталених у країнi, мова якої 

вивчається.  

Майбутнім менеджерам необхiдно набути iншомовної професiйно-

спрямованої комунiкативної компетенцiї, яка вважається сформованою, якщо 

майбутнiй фахiвець використовує iноземну мову, щоб самостiйно 

отримувати i розширювати свої знання i досвiд. 

Найбiльш розповсюдженими є вивчення англiйської та нiмецької мов 

здобувачами вищої освіти економiчних спецiальностей. 

        Адже, англiйська мова – це офiцiйна мова мiжнародного бiзнесу та 

торгiвлi, Iнтернету i технiки, науки i мистецтва. 80% дiлового мовного 

простору займає саме вона.  

        Нiмецька мова – це мова технiки i фiнансiв. За останнi п'ять рокiв попит 

на неї значно вирiс, з'явилося багато нiмецьких партнерiв та iнвесторiв. 

Iнтенсивно iмпортуються товари з Нiмеччини, наприклад, сантехнiка, меблi, 

електронiка, автомобiлi. А отже, потрiбнi люди, якi можуть з цими 

iмпортерами спiлкуватися. Знання нiмецької мови також вiтається в 

представництвах нiмецьких банкiв [3]. 

Англійська ділова мова, по суті, є набором понять і фраз. Для того, щоб 

вільно володіти ними, потрібно розуміти загальну англійську мову, вміти 

сприймати її на слух. Уміння побудувати пропозиції або сформулювати свої 

думки, загальні навички є кращою основою для вивчення сучасної 

англійської мови ділової комунікації [1, с. 233].  

При здійсненні іншомовного ділового спілкування особливого значення, 

на наш погляд, набуває знання правил ділового етикету, норм ділового 

мовлення, культури мовлення, що здебільшого виявляється у ситуації 

встановлення ділових контактів з іноземними партнерами, при здійсненні 

телефонних розмов, проведенні переговорів, презентацій тощо. Іншими 

важливими чинниками є знання культурних особливостей іноземних 

партнерів по спілкуванню, знання професійної термінології, уміння 

адекватно реагувати відповідно до ситуації.  
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Варто зауважити, що зарплати українців, які володіють англійською 

мовою, можуть у кілька разів перевищувати оплату праці колег, у яких 

відсутні аналогічні знання. Згідно з дослідженням кар'єрного порталу 

rabota.ua зарплата в сфері безпеки у "англомовних" співробітників може бути 

вищою в 6 разів. Також велика перевага у претендентів, які володіють 

англійською мовою, у сферах медицини/фармацевтики та сільському 

господарстві  (різниця утричі), виробництві (різниця майже в 2,5 рази), IT, 

телекомунікаціях, банківській справі, шоу-бізнесі та в HoReCa (різниця 

удвічі). 

Таким чином, навчання майбутніх менеджерів діловій англійській мові є 

невід'ємним компонентом їхньої освіти, без якої неможлива якісна 

підготовка фахівців, які б були конкурентоспроможними у нових умовах 

євроінтеграційної політики України. Зусилля викладача повинні бути 

спрямовані на навчання студентів комунікативним навикам ділового 

спілкування, відтворення мовних ситуацій, які б сприяли ефективному 

засвоєнню лексичного матеріалу, навчанню основам ділової кореспонденції. 

Крім того, викладач повинен переконати студента в тому, що іноземна мова – 

це реальний засіб спілкування, за допомогою якого він може виразити себе як 

особистість. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
HOSPITALITY MANAGERS IN THE PROCESS OF THEIR FOREIGN 

LANGUAGE EDUCATION 
 

Nowadays, the importance of knowledge of foreign languages for the 

development of hotel and restaurant business is increasing. The amount of hotels 

and restaurants in the world is endless. Tourists try to find something new in each 

of them. But what does make the restaurant or the hotel more popular then other 
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ones? First of all, it is the level of hospitality. And what is the hospitality? It is the 

attention to every guest. 

The purpose of this paper is to study the development of the professional 

competence of professional competence of hospitality managers in the process of 

their foreign language education. 

International foreign language communication has become an essential 

component of professional activity of specialists. Therefore, foreign language 

training should be profession-oriented. Thus, being an indispensable component of 

general education, foreign language is an integral part of a qualitative vocational 

education [5]. 

Today foreign language as a subject is increasingly becoming a language for 

the profession and is intended to ensure the readiness of future specialists for 

adaptation and self-determination in the world of new information technologies, 

for long-life education and personal development. Foreign language is an organic 

component of such training. The knowledge of it broadens the professional context 

of specialists, makes their professional field wider due to availability of foreign 

information. Social order is expressed in the prestige of the knowledge of a foreign 

language, in the hotel and restaurant owners´ priorities, thereby activating the 

pragmatic aspects of foreign language learning [5]. 

In our time, tourism is one of the most popular areas of business, because 

people need something especial to avoid getting bored. As a result, they try to visit 

a lot of different countries to find new emotions [1, p.39-46]. But many people 

cannot have a nice rest because the staff of the hotel, where they are living, is 

unable to understand the simplest wishes of them.  So, their rest becomes awful: 

everybody smiles but cannot help them.  

Moreover, it is important for restaurant owners to know a foreign language in 

order to properly translate the menu of the restaurant, especially if it is visited by 

foreign tourists. There are also a number of themed restaurants serving cuisine 

from other countries. In such restaurants, the menu must be written in several 

languages. On the other hand, restaurant owners often invite chefs from other 

countries and they need to get in touch with them.  

Fortunately, many years along English is international language which every 

person learns at school or Institute as well as native one. If you speak English, you 

can travel wherever without any problems. So, the first requirement to the hotel`s 

or restaurant`s staff is the knowledge of foreign language [4, p.1397-1407]. It is a 

very important skill not only for hotel`s owners but also for the staff because it 

brings them high tips. Of course, there are a lot of new technologies which can 

help to destroy the language barrier but live communication brings much more 

pleasure then communication with the help of fashion gadgets [3].  

But not only English language is important to be a professional in hotel and 

restaurant business. One of the most popular languages in the world is Chinese 

because of the amount of its native speakers. Moreover, tourists from China have 

increasingly become active all over the world.  German, Italian, Polish, French and 

other languages are also widely used in the hotel and restaurant business                

[2, 73-91].  
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Furthermore, hotel`s owners must know English and some of another 

languages as well as different marketing strategies or rules of business.  It will help 

to get to know the partners, to conclude important agreements with foreign 

partners, suppliers, etc. Imagine being sorry to lose an important project because of 

a mistake of your secrecy or even a professional translator. If you know a lot of 

foreign languages and speak fluent, you can easily get acquainted with foreign 

partners and investors, as well as gain their adherence. 

For the owners of large hotel chains it is especially important to speak 

different foreign languages because they can train staff for themselves and chat 

with guests [6, p.642-659]. They also often travel to different countries. Of course, 

you can have hundreds of translators, but it's much cheaper and more practical to 

study the languages you need yourself. Moreover, all important documentation is 

in two languages. In addition, learning foreign languages improves memory, 

attention and ability to focus on something.  

Thus, the study of foreign languages is very important in the field of hotel and 

restaurant business for both staff and owners. This is the key to a successful 

business and an important aspect of self-development. 
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Знання мов – гарантований успіх у сучасному світі, адже спілкування 
іноземними мовами та робота з великими обсягами інформації є невід‘ємною 
частиною життя людини ХХІ століття. Хто володіє мовами, той володіє 
світом: це доступ до іноземних джерел будь-якої сфери діяльності; вільне 
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спілкування по всьому світу. Людина, яка володіє мовами – особистість з 
кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у 
спілкуванні з іншими. 

На планеті Земля близько 200 країн, населення яких складає 7,6 млрд. 
осіб, отже існує безліч мов, якими вони розмовляють. Є мови, які майже 
зникли, є такі, які є засобом спілкування тільки для певного народу або 
жителів однієї країни, є міжнародні мови спілкування, такі як англійська, яку 
використовують більше 1 мільярда людей. На сучасному етапі 
найпоширенішою мовою вважається китайська, яка є однією з провідних мов 
світу [2]. Але варто зазначити, що Східна та Західна Європа, головний 
економічний та культурний центр, – це німецькомовне населення.  

Німецька мова є рідною для 101 мільйону людей, вона є поширенішою в 
Європі, ніж французька та англійська [3].  

32% громадян країн Європейського Союзу спілкуються німецькою 
мовою. Найбільший вплив німецької мови, як іноземної, у Нідерландах, 
Данії, Боснії та Герцеговині, Словенії. Відносно високий вплив у Швеції, 
Бельгії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі і Хорватії [3]. 

Також це одна з офіційних мов Європейського Союзу і одна з трьох 
робочих мов в Європейській Комісії (поряд з англійською та французькою). 

Знання іноземної мови відіграє важливу роль для фахівців різних 
галузей, і німецька не є виключенням. Особливо важливою вона є для 
українців, адже це мова техніки і фінансів. Протягом останніх років в Україні 
з'явилося багато партнерів та інвесторів з Німеччини; імпортуються товари з 
Німеччини, і тут позитивним моментом буде знання керівником 
підприємства або ж представниками компанії німецької мови [1].  

З швидким та більш тісним розвитком відносин між Україною та ЄС 
безумовно зростає значення вивчення німецької мови. Політики, політологи, 
журналісти – основна категорія професій, яка повинна вивчати іноземні 
мови. Звичайно, ніхто не відміняє діяльність перекладачів, але особисте 

спілкування під час переговорів, конференцій і т. п. руйнує багато бар’єрів.  
Висококваліфікований фахівець будь-якої сфери повинен володіти 

багатьма навичками. Лікар, економіст, менеджер, екскурсовод, гід – всіх 
об‘єднує знання іноземної мови. Сьогодні володіння німецькою мовою – це 
можливості: влаштування на престижну високооплачувану роботу; вільне 
спілкування під час подорожей, особливо Європою; отримання освіти в 
престижних закордонних навчальних закладах, до того ж в Німеччині освіта 
є безкоштовною, для вступу необхідно добре володіти німецькою та скласти 
вступні іспити. Кожен, хто володіє англійською мовою, так само повинен 
володіти і німецькою, особливо коли прагне досягти великих результатів у 
своєму кар‘єрному рості. 

Знання фахівцями економічної сфери німецької мови – це великий плюс 
до пошуку та співпраці з німецькими партнерами або інвесторами. Адже, 
німці розширюють територіальні межі своїх економічних інтересів. Багато 
німецьких компаній будують заводи й відкривають свої представництва в 
багатьох країнах, в тому числі і в Україні.  
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Варто згадати про сучасні технології. Більшість міжнародних ярмарок 

інновацій у сфері технологій проводяться у Німеччині. Тому вже зрозуміло 

наскільки важливо знати німецьку спеціалістам в ІТ. 

Не менш важливим володіння іноземною мовою є для професій в сфері 

туризму. Німці подорожують і витрачають на туризм більше, ніж інші нації 

[1]. Більшість подорожують за кордоном, в тому числі і Україною. Тому 

гідам, екскурсоводам, туристичним агентам потрібно знати німецьку. 

Всі престижні та прибуткові компанії різних сфер діяльності 

співпрацюють з іноземними партнерами і для цього їм потрібні 

співробітники, які володіють іноземними мовами.  

В умовах сьогодення знання та добре володіння іноземними мовами є 

запорукою працевлаштування та отримання престижної посади, показником 

освіченості та можливості вільного спілкуватися з людьми з усіх куточків 

світу.  

Отже, роль німецької у формуванні професійних навичок є неоціненною. 

Потрібно вивчати цю мову, адже це великий крок до саморозвитку та 

формуванню нас як висококваліфікованих фахівців, а перед освіченою 

людиною відкривається безліч можливостей.  
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   Every year more than 45 students go abroad to get acquainted with 

advanced technologies of introducing the economy, to work at leading world 

enterprises, to significantly improve the level of proficiency in a foreign language, 

because full immersion in the foreign environment best helps to study the language 
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- this will tell you any linguist , and each of our students who have already been in 

practice abroad, will willingly confirm on their own example. 

    For many specialties a compulsory knowledge of a foreign language is 

required. In addition, more and more domestic companies are entering the 

international level, starting cooperation with foreign companies. Naturally, if you 

speak a foreign language, your chances of getting a job in such an organization 

grow at a time, as well as the potential level of salary. For example, if the average 

salary of the secretary "without language" - about $ 400, then the same secretary, 

but "with the language", pay about 700-800 dollars. And this is not the limit. 

   To get a job in foreign banks or affiliates of foreign companies, fluency in 

foreign language is imperative. 

    Possession of foreign languages in the course of foreign practice is one of 

the most important factors. Having a good command of a foreign language, we can 

easily find the contact you need us in communicating with the client or guest 

whom we must serve. The use of foreign languages for restaurant staff is important 

because the waiters are in direct contact with the guests, accept orders, listen to the 

wishes and suggestions of guests. For hotel guests, the knowledge of foreign 

languages is also very important, because they communicate with guests and 

residents who come to the hotel around the clock, administrators should advise 

guests who have the best choices to make on rooms, should listen to the needs and 

wishes of guests. Not perfect or not very good command of a foreign language can 

lead to misunderstanding with the guest, or even worse - not a qualitative 

performance of their official duties. 

    For hotels of category 1 * it is enough to know the employees of the 

reception and accommodation service of one foreign language (the language of 

international communication or the language most communicated by consumers of 

hotel services in this region). For hotels of category 2 * the requirements are 

similar to the above. For hotels of category 3 *, all staff who come in contact with 

the consumer must know at least two languages of international communication or 

other languages most frequently used by hotel services consumers in this region. 

For hotels of category 4 * the requirements are similar, but you need to have a 

good command of foreign languages. For hotels of category 5 *, all staff working 

with consumers should have at their disposal a minimum of three foreign 

languages. 

So, we can sum up that: Knowledge of a foreign language at least at the 

basic level will make it much more comfortable to feel abroad. And if the language 

skills are not limited to phrases such as "How to get to the airport?" And "Book me 

please hotel room", then you can also make new friends and chat with foreigners. 

In general, a person who speaks languages - a versatile personality, has the best 

ability to learn new, freer and more confident in communicating with people. 

More recently, scientists from the University of London, through a major 

statistical and scientific study, have come to the conclusion that people who teach 

foreign languages are more flexible. 
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and original thinking. This conclusion is based on the fact that scientists 

scientifically confirmed the direct relationship between the activity of gray matter 

and the knowledge of several languages. 

The old saying goes: "How many languages do you know, so many times 

you are a man." That is, the more languages you know today, the better. After all, 

every language is the key that opens the door to something of its own, to 

something new. 

References: 
1. Armstrong, Gary, and Philip Kotler. Principles of Marketing. 8th ed. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.- 239 p. 

2. Dess, Gregory G., G.T. Lumpkin, and Alan B. Eisner. Strategic 

Management: Text and Cases. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2006.- 315 p.  

3. Gaines-Ross, Leslie, and Chris Komisarjevsky. "The Brand Name CEO." 

Across the Board 36, no. 6, (2012).- 98 p.  

4. Kelleher, Herb, and Sarah Rose. "How Herb Keeps Southwest Hopping." 

Money, 28, 2008.- 87 p.  

5. Raturi, Amitabh S., and James R. Evans. Principles of Operations 

Management. Mason, OH: Thomson South-Western, 2005,- 113 p. 

6. Enright M. J. Enhancing the competitiveness of SMEs in the global 

econom: Strategies and policies / M. J. Enright, I. Flowes-Williams // Organization 

for Economic Cooperation and Development : conference for Ministers responsible 

for SMEs and Industry Ministers, Bologna, Italy, 14–15 June 2000. – Mode of 

access: http://www.oecd.org/daf/corporate. – Title screen.  

7. Laffitte P.The European cluster memorandum. Promoting European 

Innovation through Clusters: An Agenda for Policy Action 
 

Черченко Вікторія 

Науковий керівник: Чугу С.Д., к.філол.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
 

ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 
 

Мова – найважливіший засіб спілкування і пізнання. Завдяки мові 

людина може «повноцінно жити», а латинська мова – сполучна ланка між 

античністю і сучасністю. Сьогодні латинською мовою майже не 

розмовляють: історичні обставини склалися так, що вона втратила свою 

комунікативну функцію, але не втратила свого великого історичного 

значення, ставши важливим джерелом загальнолюдської культури.   

Латинська мова відноситься до родини індоєвропейських мов 

італійського кореня. Під час панування Римської імперії латинська мова 

стала панівною у світі та мала неабияке значення. Латинський алфавіт став 

основою для розвитку писемності багатьох сучасних мов світу. Латинь, не 

дивлячись на те, що це все ж мертва мова широко застосовується в філології, 

історії, юриспруденції, медицині та фармацевтиці. 
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З появою перших університетів у 12 столітті, всі предмети викладались 

виключно на латинській мові. Перші наукові праці та книги також 

видавалися латинню. Студенти всього світу стали спілкуватись цією мовою. 

Навіть було складено студентський гімн, що має назву «Gaudeamus». На 

латинській мові свої праці писали такі видатні вчені як Декарт, Леонардо да 

Вінчі, Ньютон, Лейбніц, Кампанелла, Везалій та Гарвей. 

В історичному розвитку латинської мови мовознавці виділяють декілька 

етапів, кожний з яких має свої особливості. 

Архаїчний період ( тривав з 240-81 рр. до н. е.) це період зародження 

латинської мови, саме в цей час створюються перші письмові пам‘ятки 

латинської мови, які згодом стануть цінними для людства. Серед 

найдавніших пам'яток - напис на золотій застібці з міста Пренеста (VI—V ст. 

до н. е, знайдений в 1978 році присвятний напис зі стародавнього 

міста Сатріка (за 50 км на південь від Риму) а також уривок сакрального 

напису на уламку чорного каменю, знайденого в 1899 році під час розкопок 

римського форуму. До давніх пам'яток архаїчної латини належать також 

численні надгробні написи, фрагменти обрядових пісень та офіційні 

документи середини III — початку II століття до н. е.. 

Найбільшим відомим представником архаїчного періоду в області 

літературної мови є давньоримський комедіограф Плавт (бл. 245 — 184 до н. 

е.), від якого до нашого часу дійшло 20 комедій повністю й одна — в 

уривках. Проте словниковий склад комедій Плавта і фонетичний лад його 

мови вже значною мірою наближаються до норм класичної латини I століття 

до н. е. — початку I століття. Іншим представником архаїчного періоду 

є Теренцій (190—159 рр. до н. е.), автор шести комедій. 

Наступний період розвитку літературних норм латинської мови і 

літератури в цілому мав назву класичний період, який тривав  від 81р. до 

н. е. — 120 р.н. е. Класичний період  вважається  часом  найвищого розвитку 

латинської мови, який у науці прийнято поділяти на два століття — «золоте» 

(81 р. до н. е. — 14 р. н. е.) і «срібне».  

Золотий вік I століття до н.е., коли мова досягає свого найвищого 

розквіту, при правлінні імператора Августа. У цей період латинська мову 

остаточно формується. Свого найвищого розквіту мова досягла в період 

правління імператора Августа (I століття до нашої ери), в так звану епоху 

«золотого століття». «Золотий» або класичний латинська мова досягла своєї 

граматичної, синтаксичної та стилістичної завершеності. «Золотий вік» - час 

найвищого розквіту і латинської літератури. Його прославили такі знамениті 

особистості, як Цицерон, Цезар, поети Вергілій, Горацій і Овідій. Автори 

класичного періоду залишили нащадкам неперевершені зразки поезії та 

літературної прози в області як художнього жанру, так і історії та права. 

Срібний вік (14-117 року н.е.), в цей період посилюється вплив римських 

колоній на латинську мову, що призводить до відступу від класичної латини. 

До цього періоду були повністю сформовані морфологічні та фонетичні 

норми мови, встановилися орфографічні правила написання, між іншим, які 

використовуються донині при написанні текстів. Значний внесок, починаючи 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
https://uk.wikipedia.org/wiki/III_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/245_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/184_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/184_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9
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з I ст. н.е., у розвиток правил латини зробили давньоримські граматисти, 

зокрема Велій Лонг, Марій Плотій Сацердот, Ноній Марцелл, Елій 

Донат, Харісій, Діомед, Марк Валерій Проб, Асконій Педіан, Прісціан. 

Період формування та розквіту класичної латинської мови був 

пов'язаний з перетворенням Риму в найбільшу державу Середземномор'я, що 

підкорила великі території на заході і південному сході Європи, в північній 

Африці та Малій Азії. 

Латинська мова класичного періоду закріпила фонетичні та 

морфологічні зміни попереднього періоду, так що система фонетики і 

морфології набула сталого характеру і в подальшій історії латинської мови 

піддалася лише незначним змінам. Описові, аналітичні форми виступають як 

певна тенденція розвитку мови. Синтаксис складного речення ґрунтується 

значною мірою на принципі послідовності часів умовного способу в 

підрядному реченні. В області лексики латинську мову класичного періоду 

розрізняють чіткими словотворчими моделями - переважно префіксацією в 

системі дієслова і суфіксацією в системі іменника. Словниковий склад 

латинської мови цього періоду в значній мірі поповнився абстрактними 

іменниками. 

У цей період також розвивається творчість незалежних юристів Антея 

Капітона та Антистія Лабеона. З іменами яких пов'язують виникнення двох 

правових шкіл класичного періоду: прокуліанської та сабініанської. 

Третій період який виділяють у формуванні літературних норм 

латинської мови має назву - пізня латина, що  тривав з ІІІ ст. н. е. по VІІ 

ст. н. е. Це епоха пізньої імперії та виникнення, після її падіння варварських 

держав.У творах письменників цієї пори — переважно істориків і 

християнських богословів — можна натрапити на багато морфологічних та 

синтаксичних явищ, що готують перехід до нових романських мов. Як 

історичне джерело, зберегли своє значення твори Амміана Марцелліна 

(330—400 рр. н. е.), св. Ієроніма (348—420 рр. н. е.), св. Авґустина (354—

430 рр. н. е.). 

Латина в епоху Середньовіччя (VІІ — XІV ст.) і в епоху Відродження 

(XІV-XVI ст). Середньовічна, або християнізована латина — це насамперед 

літургійні тексти — гімни, піснеспіви, молитви. Наприкінці IV 

століття святий Ієронім переклав всю Біблію на латинську мову. Його 

переклад відомий під назвою «Вульгата» (тобто Народна Біблія). Відтоді 

латинська, поряд з староєврейською і старогрецькою, вважається однією зі 

священних мов Біблії. Латинська мова стала мовою культурного та 

інтелектуального життя при монастирях і катедральних соборах. 

В епоху Середньовіччя латинська мова була фактично єдиним 

інструментом спілкування і висловлювання думок, зрозумілим для всіх і 

вигідним для встановлення контактів була невід'ємною частиною 

суспільного, політичного, культурного і наукового життя всієї Європи, 

зразком для нових романських мов, які постійно зверталися до її багатої 

лексичної скарбниці, шукаючи засобів для позначення нових понять та ідей.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%81%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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В епоху Відродження просвітники виявили великий інтерес до античної 

культури, наслідуючи античні зразки, де винятковою була роль класичної 

латинської мови. 

Гуманісти активно писали латинською мовою, вон залишається в цей 

період найважливішим засобом міжнародного культурного і наукового 

спілкування.  

У XVІІ-XVІІI ст. латинською мовою писали свої твори філософи, 

історики, фізики і математики: Фр. Бекон (1561—1626), С.Ф. Кльонович 

(1545—1602), Р. Декарт (1596—1650), П. Гассенді (1592—1655), Б.Спіноза 

(1632—1677), І. Ньютон (1643—1727). Латинською мовою писали твори 

українські вчені й письменники: Ю. Дрогобич (бл.14501494), П. Русин із 

Коросна (1470—1517), С. Оріховський (1513—1566), І.Домбровський (поч. 

XVІI ст.), Т.Прокопович (1681—1736), Г.Сковорода (1722—1794), М. 

Довгалевський (перша половина XVIII ст.). 

Новий час та сьогодення. Аж до XVIII століття латинська мова 

залишалася міжнародною мовою науки. Латинська мова набула 

популярності. Латиною писали свої твори голландський 

філософ Спіноза (1632–1677), англійський учений Ісак Ньютон (1643–1727), 

український філософ Феофан Прокопович, гетьман Пилип Орлик, 

М. І. Пирогов (1810—1881), відомий фармаколог В. І. Дядьківський (1784-

1841).  

В XIX столітті латина майже повністю вийшла з ужитку в формі 

державної мови. Утративши значення мови міжнародного спілкування, 

латина сьогодні залишається джерелом творення міжнародних номенклатур, 

наукової лексики. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
about:blank
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мовному середовищі, з тими, хто знає мову на найвищому рівні й на кого не 
впливають такі психологічні чинники, як обмеженість пам‘яті, увага та 
інтерес, помилки у використанні мовних знань у реальному спілкуванні. У 
центрі уваги Н. Хомського знаходилась характеристика можливостей 
абстрактних мовців продукувати певною мовою граматично правильно 
оформлені речення. А теорія комунікативної компетенції  Д. Гаймза 
спрямована на визначення того, що має знати мовець, щоб бути 
компетентним у спілкуванні. На наш погляд, важливим чинником у цій 
теорії є те, що наголошується на необхідності у навчанні мови більше 
зосереджуватися на комунікативних уміннях, ніж на знаннях граматичних 
структур. 

Зростання пріоритету вищої професійної освіти в системі суспільних 
цінностей, прагнення України долучитися до європейських стандартів життя, 
зміна соціокультурного контексту вивчення іноземних мов у європейських 
країнах та країнах СНД визначили вимоги суспільства до рівня і якості 
підготовки фахівців, які б володіли іноземними мовами в професійних цілях, 
потрібними знаннями та компетенціями для входження в європейський 
економічний простір. На наш погляд, до процесу підготовки майбутнього 
фахівця потрібно включити особливий елемент професійно-особистісного 
становлення, під яким ми розуміємо цілеспрямоване формування 
соціокультурної компетентності. 

У глобалізованому світі постійно зростає важливість розуміння 
іноземних мов і здатності спілкування ними, оскільки мови збагачують 
суспільство й особистість, сприяють взаєморозумінню, економічному й 
культурному розвитку. Мета навчання іноземної мови – « використовувати 
іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу» 
– загострює особливу увагу до соціокультурного складника іншомовної 
комунікативної компетенції [1, с. 41].  

Професійна компетенція, на думку С. Козак, поєднує такі типи знань, 
умінь та навичок, які: 

- забезпечують розуміння конкретних професійних проблем та 
адекватність формулювання висновків, об‘єктивацію спеціальних 
термінів, виокремлення головної інформації, оцінення її значущості з 
позиції професійної діяльності; 

- допомагають подолати психологічні бар‘єри під час спілкування за 
допомогою засобів іноземної мови; 

- активізують комунікативний потенціал особистості на основі 
усвідомлення нею власної потреби в такому спілкуванні [3, с. 11]. 

Оволодіння соціокультурною компетенцією, як відомо, передбачає 
засвоєння неодмінного мінімуму соціокультурних знань, а також системи 
навичок узгоджувати свою поведінку відповідно до цих знань та вмінь. 

Соціокультурна компетенція (СКК) – це знання культурних 
особливостей носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки й етикету 
та вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й 
адекватно використовувати набуті знання в процесі спілкування, 
залишаючись при цьому носієм іншої культури [1, с. 30]. 
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Вважають, що СКК складається із країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 
компетенцій, де країнознавча компетенція – це знання студентів про 
культуру країни, мова якої вивчається (знання історії, географії, економіки, 
державного устрою, особливостей побуту, традицій та звичаїв країни), а 
лінгвокраїнознавча компетенція передбачає сформованість у студентів 
цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що 
дає змогу асоціювати з мовною одиницею ту саму інформацію, що й носій 
мови, і досягати у такій спосіб повноцінної комунікації. 

Але такий підхід до визначення СКК зводить її лише до володіння 
певними соціокультурними знаннями, що некоректно, бо до кожного з 
компонентів комунікативної компетенції входять, крім знань, навички і 
вміння. 

Під соціальною компетенцією розуміють здатність людини 
спілкуватися з іншими; бажання вступати в контакт зумовлюється наявністю 
потреб, мотивів, певного ставлення до майбутніх партнерів зі спілкування, а 
також власною самооцінкою; уміння вступати в комунікативні відносини 
потребує від людини здатності орієнтуватися в соціальній ситуації та 
керувати нею. 

Таким чином, на нашу думку, СКК доцільно розглядати як сукупність 
культурно-країнознавчих, лінгвокраїнознавчих, соціолінгвістичних знань, 
навичок і вмінь та здатність використовувати їх у міжкультурній 
комунікації, а також сукупність певних здібностей і якостей особистості 
(психоло-гічний компонент СКК). До здібностей ми, услід за В. В. 
Сафоновою, відносимо культурознавчу, лінгвокультурознавчу й 
соціолінгвістичну спостережливість, соціокультурну чутливість до 
виявлення тенденцій у взаємодії міжнаціонального й національного у змісті 
мовленнєвої поведінки та соціокультурну неупередженість [2, с. 19].  

До якостей особистості ми віднесли відкритість, психологічну 
готовність до спілкування з представниками інших культур, що мають інші 
погляди, переконання, стилі та образи життя, достатній рівень культури 
спілкування, мовленнєвий такт, культурну терпимість, наявність почуття 
відповідальності, володіння технологією усунення конфліктів. 

Формування соціокультурної компетентності – процес цілісний і 
багатогранний, такий, що потребує не просто навчання, а становлення його 
мотиваційної, інтелектуальної, афективної і поведінкової сфер особистості. 
Тому формування соціокультурної компетентності доцільно здійснювати в 
межах основної професійної підготовки, тобто в процесі навчання і у вищих 
навчальних закладах. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PROFESSIONALLY-ORIENTED 
FOREIGN LANGUAGE TRAINING 

 
Last decades have become a breakthrough in the approaches to learning 

foreign languages at high school. This relationship is altogether logical, since the 

student who comes to study has a lot of previous experience in studying a foreign 

language and automatically is able to transfer the expectations to the process and 

the result of university foreign language training. 

Throughout the historical development of pedagogy and psychology much 

attention has been paid to research studies concerning the latest teaching methods 

and techniques in the area of language teaching. The works of T. Koval, A. 

Piechota, A. Pometun, O. Savchenko, L. Tarasenko and other methodologies 

working in the area of language training are dedicated to the introduction of 

innovative educational technologies into the classroom. At present the importance 

of effective language training is getting more significance due to the globalization 

in different spheres of social life and expansion of cross-cultural contacts.  

In most analyzed lexicographic sources the concept "Innovative pedagogical 

technology" is thought to be based on four aspects: purposefulness, integrity.  

novelty and systemic changes. The Encyclopedia of Educational Technologies 

gives the following definition of the term "innovation": (from the Latin innovation 

–    update, novelty, change) innovation, i.e. purposeful changes that introduce into 

the .environment new ones stable elements (innovations) that cause the transition 

of the system from one I will go to another [1]. 

Fulfilling the social order of the society, namely, to train specialists who have 

a good command of a foreign language, the teacher should use not only traditional, 

but also innovative technologies, such as Internet resources in the course of 

training.  

The Internet represents an unlimited source of the newest materials in a 

foreign language covering different professional spheres. A student has possibility 

to get acquainted with the latest researches, inventions, results of experiments in 

various branches of science and technology, thus enriching his vocabulary of 

professional terminology. He can use these materials for preparations of his reports 

at scientific conferences [2]. 

Also there are other forms of innovation technologies that are used in 

education (also known as ed-tech) such as virtual classrooms, mobile devices, 

digital readers, on-demand video, online gaming and many others the use of which 

makes language learning interactive and efficient. 

A key driver for innovation is the adoption of new technologies by the 

millennial community and their active application in all spheres of life. Millennials 

that are entering the job market at present bring a new set of expectations on how 
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to learn and collaborate. Moreover, they are teaching leaders of training 

organizations that learning is best achieved in small ongoing increments, over time, 

accessed on-demand, using multiple devices as well as multiple forms of media. 

The greatest lesson millennials have taught us is that we need to focus on speed 

and how to make learning efficient and effective [3]. 

Tablet Computing is so easy for students to carry tablets from class to class, 

using them to seamlessly access textbook and other course material as needed, that 

schools and universities are rethinking the need for computer labs or even personal 

laptops. A student‘s choice of apps makes it easy to build a personalized learning 

environment, with all the resources and tools they need on a single device. With 

their growing number of features, tablets provide new facilities for other 

educational technologies— from facilitating the real-time data mining needed to 

support learning analytical approaches to offering a plethora of game-based 

learning apps [4]. 

Thus, there is nothing surprising that information and communicative 

technologies start being used as the innovative trends of modern education and are 

more actively used in training process. Educational activity of modern higher  

education institution is carried out in modern competitive market conditions that 

force language instructors to pay special attention to the quality of services in the 

field of education.  

Moreover, efficiency of modern technologies and methods of language 

training will depend in many respects on the teacher‘s ability to solve the problem 

that deals not only with creating comfortable psychological and emotional 

environment for language training, but also of finding an optimal balance between 

selecting relevant professional activity that both by contents and speech models 

enable speakers to form practice-oriented communicative competence. 

In summary, it is necessary to emphasize that the problem of professionally-

oriented foreign language training is one of the most difficult and remains open for 

the further methodical findings and improvements. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Кредитно-модульна система підготовки фахівців – це один із шляхів 

інновації і оптимізації навчального процесу. Це визнаний в Болоньї 

європейський стандарт вищої освіти, який дозволяє підвищити мобільність 

студентів і викладачів. Під мобільністю розуміється можливість вільного 

навчання і викладання у державних вузах за єдиними стандартами. Це 

важливий чинник входження української національної системи освіти до 

спільного європейського простору. Кредитно-модульна система має на меті 

забезпечення якості навчання студентів. Одним із складових елементів 

системи сучасної вищої освіти є іншомовна підготовка фахівців. Одним із 

напрямів програми навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах є 

спрямованість на спеціалізацію та майбутню професійну діяльність 

студентів [2, с. 52]. Відповідаючи радикальним змінам, що здійснюються в 

національній системі вищої освіти в Україні, які були започатковані 

процесом інтеграції країни в європейський простір вищої освіти, навчальні 

програми іноземних мов спрямовані на «формування у студентів 

професійної мовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному 

функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного 

середовища» [1, с.2]. 

Іноземна мова сьогодні є найважливішим засобом міжнародного 

спілкування, а також невід‘ємною складовою професійної підготовки 

спеціалістів різного профілю. Вивчення іноземної мови в сучасному світі – 

це один з найважливіших складових моментів сучасної, успішної людини. 

Сьогодні Україна бере курс на інтеграцію в європейське політичне, 

освітнє, наукове, культурне, та особливо економічне співтовариство, тому 

гостро постає питання підвищення якості підготовки з іноземної мови 

майбутніх фахівців економічної галузі. Майбутній економіст повинен вміти 

користуватися всесвітньою мережею Internet, закордонними науковими 

виданнями, розширювати знання про тенденції розвитку науки в світі. Саме 

знання іноземної мови допомагає зробити цей процес плідним, своєчасним, 

формує фахівця, конкурентоспроможного на світовому ринку праці. 
Метою навчання іноземній мові є оволодіння іноземною мовою як 

засобом комунікації для успішного виконання подальшої професійної 
діяльності [2, с. 50]. В даному випадку йдеться про комунікативність як 
основний компонент навчання, що визначає кінцеву мету навчання 
іншомовного спілкування – набуття студентами комунікативної компетенції 
в усному і писемному мовленні, тобто здатності міжкультурного 
іншомовного спілкування в залежності від конкретної ситуації. Наведені 
обставини роблять актуальним розвиток навичок роботи зі словником, що 
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сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції студентів 
немовних спеціальностей, тобто вміння правильно використовувати 
іноземну мову у відповідних реальних комунікативних ситуаціях. 

Глобалізація економіки, швидкий розвиток телекомунікаційних 
технологій та жорстка конкуренція на ринку праці спонукають майбутніх 
спеціалістів з економічних спеціальностей до вивчення другої іноземної 
мови. Слід зазначити, що основною іноземною мовою, більшість вищих 
навчальних закладів, обрали англійську, що стала провідним засобом 
міжкультурної комунікації ще наприкінці минулого століття. 

Насправді ж, засвоєння другої іноземної мови, має певні особливості і їх 
слід обов‘язково брати до уваги у процесі роботи зі студентами: 

- людина, що вивчає другу іноземну мову, вже має досвід освоєння 
нової мови. Для неї це більше не є новим видом діяльності; 

- підвищити ефективність та зменшити час на засвоєння нової мови 
можна завдяки тому, що більшість популярних європейських мов 
мають спільність коренів слів та схожість принципів функціонування 
граматики; 

- добре оволодівши першою іноземною мовою, студент відчуває її 
практичну користь, що мотивує його до вивчення другої. 

Варто зауважити, що вищий навчальний заклад є одним зі ступенів 
професійної соціалізації особистості, що пов‘язаний з фаховим вибором 
майбутніх фахівців, поглибленням світогляду, закріпленням фахової 
соціальної ролі. Саме у ВНЗ закладаються основи тих якостей фахівця, з 
якими він потім потрапить у нову для нього атмосферу діяльності, у якій 
відбудеться його подальший розвиток як особистості та його професійної 
соціалізації. Потрібно зазначити, що ВНЗ був і є середовищем, у якому 
отримуються не тільки спеціальні знання та вміння, а й здобувається досвід 
соціальних і професійних відносин, відбувається формування світогляду, 
життєвих установок і професійно-ціннісних орієнтацій. Ми розуміємо 
професійну соціалізацію як складний процес професійного становлення та 
розвитку особистості під час навчання і трудової діяльності у взаємозв‘язку з 
вимогами та умовами трудового процесу, під час якого відбувається 
засвоєння особистістю знань, умінь, мотивів, орієнтацій, зразків поведінки і 
компетенції, що виявляються і використовуються під час професійної 
діяльності [3, с.16]. 

Позитивним у досвіді вивчення іноземних мов у вищих навчальних 
закладах є наявність гнучкої, розгалуженої системи курсів, яка, власне, і 
сприяє професійній соціалізації. Для посилення мобільності в освітній і 
професійній сферах передбачено вивчення іноземної мови в межах програм 
обміну, для навчання за кордоном. Сьогодні навряд чи буде 
конкурентоздатним працівник, який недостатньо володіє хоча б однією 
іноземною мовою. 

Всі ці аргументи є вагомими, але спеціалістом зі знанням англійської 
мови вже нікого не здивуєш. Через високу конкуренцію на ринку праці цього 
недостатньо. Володіння ще однією іноземною мовою розширює горизонти 
людини, яка відкриває додаткові можливості у спілкуванні без допомоги 
перекладача. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 
 

Науковці різних епох та різних країн завжди сходились в одному: мова – 

це основний засіб спілкування, засіб вираження думок. Мова служить 

комунікації. Це головний, офіційний і соціально визнаний зі всіх видів 

комунікативної поведінки. За думкою Е. Сепіра, мова є комунікативним 

процесом у чистому вигляді в кожному відомому нам суспільстві. Сучасні 

вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують 

від нього бути учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні 

комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння 

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності; бути спроможним 

оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела [2]. 

Позиції англійської мови у світі, як провідного засобу міжнародного 

спілкування, пов‘язані передусім зі стрімким розвитком високих технологій 

та PR-технологій. Це посилює мотивацію вивчати англійську як основну 

мову міжнародного спілкування, наукових досліджень. Англійська мова 

стала в тій чи іншій формі доступною для людей, зацікавлених у її вивченні. 

Пропозиція стає більш орієнтованою на споживача. С.Г. Тер-Мінасова 

справедливо зазначає, що вивчення іноземних мов стало більш 

функціональним. Наразі молодь, легіони нетерплячих фахівців з різних 

областей людсько діяльності  зажадали негайного вивчення іноземних мов. Їх 

не цікавлять ні теорія, ні історія мови – іноземні мови, в першу чергу, 

англійська, потрібні їм виключно функціонально, для використання в різних 

сферах життя суспільства в якості засобу реального спілкування з людьми з 

інших країн [3].  
Останнім часом більшість викладачів ставлять перед собою питання, 

який підхід у навчанні іноземній мові буде найкращим. Необхідно 
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виділити комунікативний підхід, тому що головним його напрямом є 
навчання мовлення в умовах спілкування. Цей підхід визначився в результаті 
осмислення наукових досягнень в галузі лінгвістики, 
щознайшловідображення в роботах І. О. Зимньої О. О. Леонтьєва, 
Ю. І. Пассова, Г. В. Рогової, С. Ф. Шатілова та інших. Комунікативний підхід 
є досить ефективним, тому він потребує подальшого вивчення та розвитку. 

Згідно рекомендаціям Ради Європи, відтепер метою оволодіння 
іноземними мовами є не просто вивчення будь-якої мови, а вільне 
спілкування нею та формування у студентів іншомовної комунікативної 
компетенції. Цей метод базується на тому, що процесс навчання є 
моделлюкомунікації і включає в себе п‘ять основних принципів:  

− мовленнєво-розумова діяльність;  
− індивідуалізація при керівній ролі особистого аспекту; 
− функціональність;  
− ситуативність;  
− новизна.  

Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в 
практичному оволодінні студентами іноземною мовою. Як показує практика, 
цьому значною мірою сприяє атмосфера коллективного спілкування, 
організованого на основі комунікативних ситуацій. Ситуації стимулюють 
студентів до комунікативно-мотивованого спілкування, що дає студентам 
змогу свідомо засвоїти іншомовний матеріал. Велике значення має діалогічне 
та монологічне мовлення. У цьому процесі можуть бути задіяні декілька 
учасників. З позицій комунікативного підходу процесс навчання іноземної 
мови будується на реальному процесі мовленнєвого спілкування.  

Комунікативна методика передбачає наявність будь-якого рівня знань. 
На сьогоднішній день ця методика є лідируючою у більшості мовних шкіл 
світу. Основними її перевагами є:  

− вивчення іноземної мови без використання мови-посередника, навіть з 
нульового рівня знань, 

− швидке подолання мовного бар‘єру використання мови в реальних 
ситуаціях, 

− вивчення граматики в процесі оволодіння мовою [1]. 
У сучасному світі попит на висококваліфікованих спеціалістів, які 

вільно володіють іноземною мовою, підвищується щороку. Тому для 
подолання мовних бар‘єрів найефективнішим  у вивченні іноземної мови 
студентами є комунікативний підхід, саме він сприяє формуванню в них 
комунікативної компетентності як професійної, впливає на їхній світогляд, 
систему цінностей, уміння мислити. 
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PROFESSIONAL PROSPECTS FOR FUTURE ENTREPRENEURS IN 
UKRAINE AND ABROAD 

 
Today a lot of young people all over the world intend to create their own 

business. Talking about setting a business in Ukraine, we can say that this process 

is not as simple as in other countries. Actually, there are many successful 

entrepreneurs and organizations that are able to offer competitive goods and 

services for international market. But still, Ukraine continues to be an outsider by 

the level of conditions for doing business among neighboring countries.  

The main issues of professional prospects for the future entrepreneur in 

Ukraine and abroad have been studied by many theorists, among them are 

L.Vorotina, L. Kolesnikova, I. Kuchumova, who emphasized the different 

approaches to development of small enterprises. 

Any business grows and develops under certain economic conditions. 

Moreover, it usually affects how business is built and complicated. Therefore, 

successful entrepreneurship requires a stable economic environment. In this case, 

European countries are a great example of states that have many opportunities for 

future businesses. 

First of all, there are different EU funds available for startup businesses. 

Finding financing in any economic climate can be challenging, whether you're 

looking for start-up funds, capital to expand or money to hold on through the tough 

times. So in Europe there are many different types of funders who are ready to 

invest their money without guarantee of success. It can be angel investors, venture 

capitalists, crowdfundings or small business loans [3]. To find out which one meets 

your needs, you can visit the Startup Europe Club and search for funds-and-

support. 

Secondly, In the EU‘s single market (sometimes also called the internal 

market) people, goods, services and money can move around the EU as freely as 

within a single country.  Mutual-recognition plays a central role in getting rid of 

barriers to trade. European businesses selling in the EU have unrestricted access to 

nearly 500 million consumers, helping them to stay competitive. The single market 

is also attractive to foreign investors [1]. 

You can also use the Startup Europe Partnership platform to get help with 

expanding and developing your business. EU government created an Exchange 

programs for new entrepreneurs. It allows spending some time in another country 

working and learning from an experienced entrepreneur. 

In general, the position of Ukraine in the international rating of «Doing 

Business 2017 Equal Opportunity for All» has improved. According to profesional 

analysts of the World Bank, our country took the 80th place and improved the 

result of the previous year. The first place in 2017 won New Zealand, which 
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displaced Singapore in second place, Denmark is in the third place [2]. There are 

no problems with startups in Ukraine, but some issues of doing business in the 

country appear quite often. There are several problems future entrepreneurs will 

collide with: 

1. Corruption. In fact, every second entrepreneurship begins with the shadow 

business in our country. The contact with authorities is the most difficult part of 

enterpreneurship. 

2. Taxes. Comparing taxes from different countries, potential businessmen 

begin to understand that they are very high in Ukraine. For example, in Turkey 

they make up only 8 percent, in the UAE they don‘t even exist. While the 

government do not change the attitude to entrepreneurship mentally, it would be 

hard to talk about any positive aspects. Of course, taxes have to be, but they should 

be more loyal. 

3. Bureacracy. That‘s why more and more companies are deciding to move to 

other parts of the world where they don‘t have to deal with it. Thus, doing business 

in Ukraine should be greatly simplified. 

In spite of the current difficulties, entrepreneurs are optimistic about 

tomorrow.  First of all, the popularization of private business is necessery for our 

country. The main ways to improve the development of small business in Ukraine 

is to make better tax policy and to simplify taxation system. It would be also useful 

for Ukrainians to join the European Union program «Competitiveness of Small and 

Medium Enterprises» (COSME). The budget of the program is 900 million UAH, 

that is used for different grants, and for financing small and medium-sized business 

projects. 

It's important to understand that future entrepreneurs are the force that can 

awaken this country and make it move towards prosperity. Practically, Ukrainians 

do not have any competitors, but their main obstacle is government.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
В сучасних умовах господарювання отримання високого рівня 

теоретичних та практичних знань є важливою передумовою професійної 
самореалізації. Українська молодь є майбутнім потенціалом нашої держави, і 
тому проблема ефективної підготовки, вибору професії та набуття 
професійної компетентності є актуальними питаннями.   

Вибір професії – одне з найважливіших стратегічних рішень у житті 
людини і складна комплексна проблема. Це складний акт самовизначення – 
свідомого вибору суб‘єктом життєвої позиції, яка стає вирішальним 
чинником у виборі способів розв‘язання тих чи інших життєвих проблем. 
Процес самовизначення завершується досягненням стабільного становища у 
тій чи іншій сфері соціального життя й формуванням відповідних 
переконань, принципів, ціннісних орієнтацій та мотивації. 

Структурним компонентом професійного самовизначення є наявність 
професійного плану – обґрунтоване уявлення про вибрану сферу трудової 
діяльності, про способи оволодіння майбутньою професією і перспективи 
професійного росту. Професійний план – це складова життєвого плану – 
уявлення людини про бажаний спосіб життя, тобто про соціальний, 
професійний, сімейний статус, а також про шляхи і способи його досягнення 
[2]. 

Сучасний ринок праці характеризується високим рівнем конкуренції, а 
тому є потреба у професійно мобільних працівниках, готових оперативно 
приймати самостійні рішення, нести відповідальність за їх втілення, успішно 
і ефективно реалізовувати себе у постійно змінюючих соціально-економічних 
умовах постійного пошуку щодо планування, вибору та розвитку своєї 
професійної кар‘єри. 

Нагромадження знань, інтелектуальний розвиток особистості забезпечує 
базу для підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці й 
модернізаційного розвитку економіки держави. Зменшення чисельності 
наймолодшої вікової групи дає підстави очікувати поступове скорочення 
молодіжних трудових ресурсів у найближчі роки, тому особливо актуальним 
є питання накопичення у молоді освітньо-професійного потенціалу, здатного 
задовольнити наявний попит на ринку праці та вибудувати нові моделі 
зайнятості населення, зокрема на основі цифрових технологій, для сталого 
економічного розвитку держави. 

Основними умовами початку успішної трудової діяльності є попит на 
ринку праці на працівників відповідних спеціальностей і якість професійної 
підготовки. У сучасних умовах неможливо гарантувати перше робоче місце 
кожному випускнику вищого або професійно-технічного навчального 
закладу. Сприяння ефективному працевлаштуванню молоді є одним з 
пріоритетних напрямів реалізації державної молодіжної політики, а одне із 
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завдань – створення платформи для комунікації між молодими людьми, 
представниками бізнесу та органами державної влади. 

Основними завданнями молодіжної політики в Україні є:  
– створення гарантованих соціально-економічних, політичних та інших 

необхідних стартових умов для соціалізації молоді;  
– реалізація проблем, запитів, інтересів молоді – не за рахунок інших 

соціальних груп;  
– координація зусиль державних органів, партій, організацій, об‘єднань, 

рухів, соціальних інститутів щодо забезпечення умов для розвитку і 
самореалізації молоді;  

–  соціальний захист груп молоді, неспроможних самостійно 
розв‘язувати власні проблеми або хоча б полегшити своє життя [1]. 

За даними соціологічного дослідження «Молодь-2017», з віком серед 
молоді зростає частка тих, хто працює за здобутою спеціальністю. 
Відмінності з цього питання простежуються за типом поселення. В обласних 
центрах молодь за здобутою спеціальністю працює рідше (46%), ніж в 
невеликих містах із населенням менше ніж 20 тисяч осіб (73%) або селах 
(55%). Найчастіше за фахом працює молодь, яка здобула вищу гуманітарну 
освіту (80% з них працюють за фахом, зазначеним у дипломі), основною 
причиною нефахової роботи ця категорія молоді називає відсутність вакансій 
за фахом. Серед тих, хто отримав вищу або середню освіту технічного 
профілю, за фахом працюють менше – 62%. Ще менше (52%) серед фахівців 
з природничих наук, більшість з яких не задоволені матеріальною 
винагородою за фахову роботу або вважають її непрестижною.  

На думку сучасної молоді, сьогодні найпривабливішими професіями, які 
дають можливість досягти успіху в житті, є бізнесмен-підприємець, юрист і 
спеціаліст з програмного забезпечення і комп‘ютерної техніки (51,2%, 41,1% 
та 36,1%, відповідно), а, наприклад, опанування біотехнологій, які активно 
вивчаються та впроваджуються в розвинених країнах, вважають 
перспективним в Україні тільки 0,7% опитаних молодих людей [3, с.17]. 

Таким чином, професійна самореалізація – це один з ключових моментів 
у житті кожної особистості, особливо молодої людини, яка після закінчення 
навчального закладу шукає перше робоче місце. Вирішення проблеми 
працевлаштування молоді, отримання бажаної посади та професійних 
навичок, реалізація бажань та очікувань – є важливою умовою економічного 
зростання, тому навчальні заклади, освітні установи, державні органи влади у 
галузі освіти та економіки повинні враховувати потреби молоді та 
забезпечувати ефективну реалізацію молодіжної політики.  
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