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Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.113. 188С. 

 
У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних 
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-
економічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів 
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в 
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки 
сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та 
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, 
соціальний та міжкультурний аспекти.                                                                                          

                                                                                                                                                      
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Науковий керівник: Світлана Гладьо, к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Дана Дубова, 4 курс, група ФПР-41д 
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Марина Каракулова, 4 курс, група ФПР-41д  
Науковий керівник: Наталія Тимощук, к.філол.н., доцент 
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Науковий керівник: Ірина Западинська, к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Veronika Kinal, 2nd year, FIP-21 
Scientific Advisor: Natalie Ivanytska, Doctor of Science, Professor 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS IN LEARNING A FOREIGN 
LANGUAGE……………………………………………………………………………..
 
Дарина Коваль, 1 курс, група СЗ-11д 
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Науковий керівник: Лілія Терещенко, к.філол.н., доцент 
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МОВІ……………………………………………………………………………………..
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Науковий керівник: Валентина Тимкова,к.філол.н, доцент 
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Науковий керівник: Олеся Самохвал, д.пед.н., доцент 
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Науковий керівник: Ірина Западинська, к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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МЕНЕДЖМЕНТУ………………………………………………………………………
 
Альона Михальчук, 1 курс, група ПР-12д 
Науковий керівник: Тетяна Ткачук, к.філол.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ…………
 
Юлія Мосійчук, 1 курс, група ГРС-12д 
Науковий керівник: Інга Паславська, асистент 
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Науковий керівник: Ольга Осаульчик, к.пед.н., доцент 
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РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ……………………………………………………………
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Scientific Advisor: Nataliia Havryliuk, Candidate of Pedagogic Sciences, Docent 
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CONTROLLING AS A FUNCTION OF MANAGEMENT………………………….
 
Yulia Panchuk, 1st year, group E-11 
Scientific Advisor: Nataliia Havryliuk, Candidate of Pedagogic Sciences, Docent 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
ECONOMICS IN THE TIME OF COVID-19…………………………………………
 
Oksana Papernyuk, Katya Shevchenko-Melnyk, 1st year, group FIP-11 
Scientific Advisor: Svitlana Gladyo, Candidate of Philological Sciences, Docent 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 
THE INFLUENCE OF CHINESE AND MALAY ON ENGLISH LANGUAGE 
LEARNING IN SINGAPORE…………………………………………………………..
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Наталія Розгон, Олена Отіч, 1 курс, група ПР-12д 
Науковий керівник: Ольга Мацера, ст. викладач  
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Науковий керівник: Ірина Западинська, к.пед.н., доцент 
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Науковий керівник: Ірина Западинська, к.пед.н., доцент 
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Катерина Цимбалюк, 2 курс, група ФІП-21д 
Науковий керівник: Тетяна Ткачук, к.філол.н., доцент 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ 
МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ………………………………………………………..
 

 
 
 

171 
 
 
 
 

174 
 
 
 
 
 

177 
 
 
 
 
 

179 
 
 
 
 
 

182 
 
 
 
 
 

184 
 

 
 



12 

 
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 
Лілія Баваровська, 2 курс, група ПУА-22д 

Науковий керівник: Анна Бондар,  
к.н.фіз.вих. і спорту, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ У ФУТБОЛІСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У наш час можна спостерігати значний прогрес сучасного спорту, разом 

із яким відбувається удосконалення методики підготовки спортсменів. Стає 
все важче забезпечити рівень їх підготовленості який би відповідав вимогам 
змагальної діяльності. Футбол є одним із найпоширеніших видів спорту, 
заодно одним із найконсервативніших, адже правила в ньому змінюються 
дуже рідко. Можливо це частково слугує причиною його популярності, яка 
не згасає уже довгий час. 

Футбол можна охарактеризувати як динамічну гру із швидким 
пересуванням м’яча та неочікуваними змінами в її ході. Сучасні тенденції у 
футболі вимагають від спортсменів високого рівня технічної підготовки. 
Техніка впливає на всі сторони підготовки футболістів. При цьому варто 
пам'ятати, що фізіологічною основою техніки є координаційні здібності. Так, 
розвиток одного або іншого аспекту сприяє зростанню рівня спортивної 
майстерності. Іншими словами, покращуючи техніку, підвищуємо 
координаційні здібності; розвиваючи останні, розширюємо технічні            
вміння [1]. 

Прогрес не стоїть на місці і з кожним днем з'являються різноманітні 
нововведення, не оминули інноваційні технології і спорт. Нововведення 
намагаються поліпшити результати спортсменів. Інновація – це 
впроваджених нововведення, що забезпечує якісне зростання ефективності 
процесів. У наш час спортсменам і тренерам доводиться постійно працювати 
з нововведеннями [2].  

Інноваційні підходи до тренування футболістів є доволі різноманітними 
але головне правильно їх підібрати. Footbonaut – «тренажер для мозку» який 
тренує не лише тіло але й мислення. Тренажер включає в себе ряд 
електронних систем і пристроїв з сенсорним екраном на якому встановлюють 
параметри: швидкість, висоту, кількість м’ячів, а також рівень складності для 
потрапляння в ворота. Всередині представляє собою тренажер із штучним 
газоном 14х14 метрів із білим колом по центру. По краях є 4 стіни розділені 
на 64 квадрати. Гравець має встати в центр та дочекатись сигналу, після чого 
із стін вистрілюють м’ячі з швидкістю до 100 км/ч. Світло вказує у які із 
воріт має влучити м’яч. Лунають різні звукові та світлові сигнали. Тренажер 
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Footbonaut допомагає футболістам розвивати техніку, точність передач, 
швидкість мислення, удосконалювати конкретні навички, працювати над 
слабкими місцями [4]. 

Серед інших інноваційних методів виділяють технології цифрових 
персональних тренерів, одну із яких запустила компанія Adidas та мала назву 
miCoach. Цей тренер допоможе займатися фізичними вправами: складе 
програму, навчить правильним рухам та проконтролює їх виконання. Цю 
технологію використовують не лише любителі футболу а й професійні 
футболісти. Нещодавно ця компанія підписала договір з американською 
лігою MLS. У ньому зазначалось, що дана програма використовуватиметься 
всіма командами із цього чемпіонату, вона спорядиться різноманітними 
датчиками та сканерами які відслідковуватимуть дії та фізичний стан 
футболістів. 

Також одною із технологій майбутнього від цієї компанії вважають 
Brazucam – м’яч із шістьма вбудованими HD-камерами, які забезпеують 
створення 360-градусної панорами під час гри. Ця технічна інновація поки не 
використовується для офіційних ігор, більше для рекламних кампаній, проте, 
в майбутньому прогнозується що вона стане дуже популярною і знайде 
широкий спектр для свого застосування. Це нововведення дозволить 
безпомилково визначати голи в неясних ситуаціях і фіксувати офсайди за 
допомогою додаткового перегляду епізоду [4]. 

Компанія Under Armour випустила «розумну» фуболку Under Armour 
E39. Вона вкрита різними датчиками та дозволить тренеру зрозуміти коли 
настав час замінити того чи іншого гравця. 

Загалом, інновації вводяться у футбол неохоче. У 2016 році у фінальній 
частині чемпіонату Європи у Франції вперше використали технологію Video 
assistant referee. Така система може абсолютно точно і неупереджено 
встановити, чи перетнув м'яч лінію воріт [3]. VAR (Video assistant referee) – 
це технологія, яка допомагає головному арбітру приймати рішення за 
допомогою відеоповторів, що виключає «людський фактор», який спонукає 
суддівські помилки і суб'єктивні переваги. На таких матчах присутні три 
людини: відеоарбітр, його помічник та оператор відеоповоротів, які 
працюють ізольовано. Система VAR активно тестувалася в різних 
футбольних турнірах перед тим, як була застосована під час головного 
турніру під егідою FIFA [4]. 

Новітні технології дають футболістам багато можливостей розвиватись 
та поліпшувати свої техніки, що суттєво впливає на результативність гри. 
Наведені вище технології ще не так широко використовуються в іграх, проте 
дозволяють своєчасно та оперативно отримати аналітичні дані щодо 
показників кожного гравця в конкретний момент часу, вивчити їх та 
прийняти рішення для поліпшення результатів. 
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На сьогоднішній день і протягом довгого періоду залишається 

актуальною проблема зниження рівня здоров’я. Серед складових здорового 
способу життя основоположною та однією із найважливіших є рухова 
активність. Виконується вона в основному завдяки відвідування 
фізкультурно-оздоровчих занять, а також важливим аспектом є наявність 
активного відпочинку та дозвілля. 

Спорт та фізична культура є одним із важливих методів усебічного та 
гармонійного розвитку студентської молоді. Недосконала система охорони 
здоров’я, дуже низький рівень усвідомлення цінності та важливості власного 
здоров’я, умови соціально-економічної нестабільності призвели до 
виникнення несприятливих умов для ведення здорового способу життя [1]. 

Активність є стимулюючою силою у системі здорового способу життя, 
має вагоме значення для вдосконалення фізичного розвитку та 
підготовленості людини. Майже усі групи населення страждають від 
дефіциту рухової діяльності. Аналіз теперішнього стану здоров’я населення 
України показав, що існують вкрай високі показники захворюваності та 
низький рівень тривалості життя.  

Саме тому підвищення освітньо-трудової активності студентів набуває 
досить великого значення. Велика частина студентів закладів вищої освіти 
мають проблеми та відхилення у плані фізичного здоров’я та фізичної 
підготовленості (сутулість, непропорційний розвиток м’язів, зайва вага 
тощо). 

Дана проблема є серйозною та стає приводом занепокоєння фахівців 
фізичного виховання про стан молоді і вимагає пошуку нових цікавих форм 
вдосконалення системи фізичного виховання, збільшення обсягу та 
урізноманітнення видів рухової активності, залучання студентів до нових, 
цікавих видів фізичного виховання [2]. 
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Аеробіка є однією, а можливо й найкращою, з фізичних вправ для 
підвищення рухової активності. Що ж це взагалі таке? Аеробіка – це 
комплекс фізичних вправ середньої інтенсивності, які виконуються під 
музику. Психологи стверджують, що аеробіка підходить саме екстравертам – 
людям, які є відкритими до спілкування [3]. Аеробіка – це не лише про 
інтенсивні вправи, а й про оздоровлення вашого організму та гарного 
настрою. Термін «аеробний» був позичений з фізіології, який, в свою чергу, 
означає хімічні та енергетичні процеси, як забезпечують роботу м’язів. 

На сьогодні ефективність аеробіки загальновизнана. Адже в ній йдеться 
про комплекс вправ на витривалість, які є пов’язані з досягненням балансу 
між потребою кисню в організм та його доставкою. Якщо використовувати 
різні вправи, то можна отримати максимум результату за мінімальний час [4]. 

Рухова активність є важливою у нашому житті, адже її відсутність веде 
до багатьох порушень та передчасного старіння організму. Аеробіка корисна 
для підтримки здоров’я, а саме для : 

- серця ( тренує серцевий м’яз ); 
- кровоносної системи; 
- дихальної системи; 
- нервів. 
Крім цього, аеробіка славиться ще покращенням гнучкості тіла, 

пластичності, високою працездатністю, координацією та почуттям ритму [5]. 
В сучасному світі, існує безліч вправ з аеробіки, які будуть підвищувати 

рухову активність людей, але зараз ми розглянемо 4 найпопулярніші 
програми: аква-аеробіку, степ-аеробіку, тай-бо та танцювальну аеробіку.  

Аква-аеробіка – це ритмічні вправи, які виконуються у воді. Цей вид 
зазвичай обирають люди, які мають хворобу хребта, суглобів та надмірну 
вагу. Водне середовище надає додаткові навантаження за рахунок долання 
опору води.  

Степ-аеробіка – це заняття, на яких використовується степ-платформа. 
Дехто прирівнює цей вид аеробіки до 20-ти кілометрової пробіжки в 
середньому темпі. 

Тай-бо – це найцікавіша, як на нашу думку, рухова діяльність з 
використанням аеробіки, яка включає в себе елементи кікбоксингу, боксу та 
карате. З боку, заняття тай-бо виглядають неначе ти змагаєшся із власною 
тінню. Цей вид допомагає позбутися агресії та негативної енергетики, які, на 
жаль, є супутниками сучасного життя. 

І нарешті, танцювальна аеробіка – фізичні вправи з елементами танцю. 
Тут ти можеш використовувати кроки латиноамериканського танцю, 
танцювати хіп-хоп або виконувати танець живота.  

Отже, щоб витримати шалений темп ХХІ сторіччя необхідно бути в 
хорошій фізичній формі. Перепробувавши все, або хоча б декілька видів 
аеробіки, кожен зможе знайти «своє» заняття та ходити на них із 
задоволенням та регулярністю, що в свою чергу обернеться для вас 
покращенням здоров’я [3]. 
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Фізична активність студентів – це, насамперед, здорове тіло та 
зміцнення організму молодого покоління. Зростання автоматизації у 
виробництві та в повсякденному житті дає людині можливість існувати 
майже без фізичної підготовленості. Однак якість і тривалість їх активного 
життя погіршується. В сучасних умовах ми можемо спостерігати, те, як 
молодь ігнорує своє фізичне здоров’я, відповідно до цього часто має 
проблеми зі здоров’ям. Рухова активність складається з рухів, які є однією з 
необхідних умов у житті. Це підвищує працездатність, покращує здоров’я, 
забезпечує гармонійний розвиток, функціонування серцево-судинної, 
дихальної та інших систем організму, активізує нервово-м’язову систему та 
механізми передачі рефлексів від м’язів до внутрішніх органів. 

На думку С. Цимбалюка фізична активність є вагомим чинником, що 
впливає на стан здоров’я. Обмеження фізичної активності призводить до 
значного погіршення соматичних, вегетативних і соціальних функцій. Такий 
стан називають гіподинамією. Також він звертає увагу на те, що рівень 
фізичної активності студентської молоді в України на сьогодні є досить 
низьким, це обґрунтовано тим, що кількість осіб, які перебувають у 
спеціальній медичній групі зростає [4]. 
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Дослідженням цієї проблеми займався Є. Селіванов як вказував на те, 
що фізична активність і загальнолюдська активність – це взаємопов’язані 
фактори, що мають величезне  значення для збереження здоров'я 
індивідуума. Активність розглядається в багатьох дослідженнях і наукових 
дискусіях, як діяльний стан людини, основа  характеристики процесу 
життєдіяльності, метод соціалізації особистості. Вона  може 
використовуватися для вирішення, як внутрішніх, так і зовнішніх 
конфліктів особистості, проявлятися всередині або поза організмом, 
використовуватися з метою саморозвитку і пізнання навколишнього світу [3]. 

В. Зюзь та Т. Бабич розробляючи комплекс вправ для людей, які 
перенесли Covid-19, зазначили, що фізична активність збільшує рівень 
захисних функцій організму захищаючи організм від захворювань, і дозволяє 
організму ефективніше боротися з інфекцією. У своїй роботі, вони 
намагаються донести студентам, що малорухливий спосіб життя негативно 
впливає на імунітет. Помірну фізичну активність необхідно доповнювати 
правильною харчовою поведінкою [1]. 

Таким чином, ми бачимо, що фізична активність студентів є важливим 
питання на сьогодні, особливо під час пандемії. В дистанційних умовах 
навчання студенти більше проводять часу біля комп’ютерів та гаджетів, що у 
свою чергу негативно впливає на здоров’я. Головне завдання зараз полягає у 
заохоченні їх до фізичних навантажень в домашньому середовищі, в 
дистанційній формі. Адже спортивні зали також зачиняють під час спалаху 
Covid-19. 

Ми погоджуємо з думкою Ю. Петренка та І. Махоніна, що залучення 
інформаційних технологій, наразі є досить актуальним інструментом. Так як 
у сучасних реаліях нашого життя є можливість використовувати велику 
кількість різних інформаційних ресурсів для проведення у режимі он-лайн 
занять, тренувань, надання консультацій, перегляду відео. Якісний перехід до 
високотехнологічного інформаційного суспільства, несе за собою й розробку 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для контролю рухової 
активності. Поява сьогодні різних спорт-браслетів, фітнес-браслетів, 
розумних годинників та програмних додатків для різних смартфонів дає 
можливість використовувати їх з метою здійснення оперативного контролю 
для визначення різних функціональних показників організму [2]. 

На нашу думку, варто звернути увагу популярність на соціальних 
мереж. З початком карантину на дистанційний вид роботи перейшли не лише 
студенти, а й підприємства та організації. Тренери, які проводять заняття в 
спортивних залах та ведуть власний блог в Instagram, Facebook тощо, активно 
почали проводити заняття дистанційно, які є безкоштовні та за окрему 
платню. Також вони часто проводять онлайн марафони до яких можна 
доєднатися. Це є певна мотивація для молодого покоління займатися спортом 
в домашніх умовах. 

Отже, фізична активність студентів сьогодні є дуже важливою та 
необхідною для підтримки власного здоров’я. Студентів потрібно активно 
залучати до різноманітних спортивних марафонів, надавати рекомендації 
щодо виконання певних вправ, мотивувати та спонукати до ведення 
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здорового способу життя. Дистанційні заняття фізичним вихованням 
допомагають формування більш об’ємного теоретичного багажу, сприяють 
збереженню здоров’я, мотивують до здорового способу життя за умови 
свідомої самоорганізації студента [5, 6]. 
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Різні аспекти здоров’я молодого покоління є однією з глобальних 
проблем сучасності [2]. В наш час футбол є однією з найбільш популярних 
спортивних ігор в Україні та світі. Високий рівень розвитку футболу 
потребує вирішення проблем, таких як: організації навчально-тренувального 
процесу, використання найбільш досконалих форм, методів та засобів 
тренування.  



19 

Досягнення високих спортивних результатів в умовах зростаючої 
конкуренції на змаганнях з футболу серед закладів вищої освіти, вимагає 
постійного удосконалення техніко-тактичної майстерності студентів. Одним 
з найбільш перспективних напрямків техніко-тактичної підготовки 
спортсменів являється удосконалення координаційних здібностей [1]. 

Проаналізувавши ряд понять, що відображають зміст рухової діяльності, 
найдоцільнішим є визначення В. I. Ляха: «координаційні здібності (КЗ) – це 
можливості людини, які визначають її готовність до оптимального керування 
і регуляції рухової дії» [5]. 

Вивчаючи літературні джерела ми виявили, що погляди фахівців на тему 
значення координаційних здібностей у футболі не збігаються. Однак у всіх 
випадках підкреслюється значення декількох: здатності до перебудови і 
пристосування рухових дій; здатності до кінестетичного диференціювання 
рухів; здатність до просторової орієнтації, почуття ритму; здатності до 
узгодження, швидкості реагування і рівноваги. 

У своїх дослідженнях З. Вітковскі та В. Лях встановили, що найбільш 
сприятливим періодом для розвитку КЗ у футболістів є вік з 6 до 13 років, а 
наступним «по сенситивності» – з 14 до 16 років. Поліпшити КЗ на більш 
пізніх етапах онтогенезу вдається з великими труднощами і на це потрібно 
більш тривалий час. Однак і після 16 років і навіть на етапі вищої спортивної 
майстерності можливо подальше підвищення рівня КЗ, особливо якщо для 
цієї мети використовувати спеціальні засоби і методи координаційного 
тренування. Такі тренування ними рекомендовано проводити систематично в 
підготовчому, змагальному і перехідному періодах в кожному мікроциклі. 
Тривалість тренувань на розвиток координаційних якостей в одному занятті 
повинна бути від 15 до 45 хв, якщо більше ніж 45 хв, то це не 
супроводжуються подальшим позитивним ефектом [3]. 

Такі автори, як О. А. Горбачова та Д. А. Харлашин, для розвитку КЗ 
пропонують використовувати різноманітні вправи, з яких спортсмен виходив 
з несподіваної ситуації, що склалася за допомогою кмітливих, швидких і 
ефективних дій. Всебічно удосконалювати фізичну підготовку, яка буде 
сприяти накопиченню запасу рухових навичок (загальних КЗ), на основі яких 
розвивається здатність до освоєння і варіативного застосування техніки гри у 
футболі. В процесі тренувальної гри на спортсменів повинні діяти певні 
подразники: фактор чужого поля, складна траєкторія польоту м'яча, погане 
освітлення, початок матчів невчасно, некоректні відносини всередині 
команди і ін. Відпрацьовані до автоматизму КЗ, допомагали впоратися з 
усіма подразниками, що діють на футболістів під час гри, і робили гру 
спортсменів результативною і видовищною. Вони вважають, що КЗ 
спортсмена багато в чому визначаються його руховим досвідом. Чим вище 
кількість, складність освоєних навичок, тим вище ймовірність швидкого і 
ефективного вирішення виниклого рухового завдання. Тому постійне 
поповнення рухового досвіду – одна з умов вдосконалення КЗ [4]. 

Отже, проаналізувавши літературні джерела нами виявлені найбільш 
значимі координаційні здібності у футболістів, такі як: перебудова та 
пристосування рухових дій; кінестетичне диференціювання рухів; 
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просторова орієнтація, почуття ритму; швидкість реагування і рівноваги. 
Визначено, що одним из найбільш ефективних методів удосконалення 
координаційних здібностей в процесі тренувальної гри є дія на футболістів 
різних подразників. Відпрацьовані до автоматизму координаційних 
здібностей, допомагають впоратися з усіма подразниками, що діють на 
футболістів під час гри. 
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Фізична культура і спорт є одним із важливих засобів різнобічного та 

гармонійного розвитку студентської молоді. При дефіциті рухової діяльності, 
якому підвладні майже всі вікові групи населення, процес підвищення рівня 
працездатності та навчально-трудової активності студентів набуває великого 
значення. Оптимізація процесу фізичного виховання, як спеціалізованої, 
цілеспрямованої, керуючої педагогічної діяльності, вимагає пошуку нових 
підходів до фізичної активності студентів вищих навчальних закладів 
України. 

Останнім часом рівень їх здоров’я та фізичної підготовленості викликає 
занепокоєння. Неможливість виконувати нормативні вимоги по програмі з 
фізичного виховання та щорічного оцінювання фізичної підготовленості 



21 

населення України, яке передбачає виконання особами різної статі та віку 
комплексу випробувань (тестів) для оцінки рівня фізичного здоров'я різних 
груп населення знижує мотивацію студентів до занять фізичним вихованням 
і спортом. Значна частина студентів закладів вищої освіти мають відхилення 
в стані здоров'я, фізичному розвитку та фізичній підготовленості [1]. 

Вивчення динаміки показників фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості і стану здоров'я студентів за весь період навчання у закладах 
вищої освіти показує, що темпи приросту показників фізичної 
підготовленості у них від першого до останнього курсу сповільнюються та 
вірогідно знижуються. Брак фізичного навантаження проявляється 
зниженням фізичної працездатності та погіршення стану здоров'я. Тому 
гостро постає питання систематичних самостійних занять студентів у вільний 
від навчання час [2]. 

Самостійні заняття студентів можуть мати найрізноманітніші форми, 
але, в першу чергу, вони повинні спрямовуватись на зміцнення здоров'я, 
підвищення працездатності, оволодіння необхідними уміннями та навичками, 
вдосконалення професійної діяльності, формування соціальної активності та 
свідомості. Важливе значення для успішного оволодіння навчальним 
матеріалом, підвищення рівня життєдіяльності мають правильна організація 
праці та відпочинку, здоровий спосіб життя, який, поряд з заняттями 
фізичними вправами, включає в себе відмову від багатьох шкідливих та 
згубних звичок [3, 4]. 

Для організації самостійних тренувальних занять студентам необхідно 
надати певні знання та уміння, забезпечити методичними порадами та 
вказівками, підібрати фізичні вправи та види спорту, що користуються 
популярністю серед студентської молоді. Саме для цього нами наведені 
основні теоретичні положення та методичні принципи побудови самостійної 
роботи студентів для розвитку фізичних якостей. 

Вибухова сила людини – це її здатність проявити якнайбільше зусилля 
за якомога коротший час. Вона має вирішальне значення у таких рухових 
діях, які вимагають прояву великої потужності у напруженні м'язів. Це, в 
першу чергу, різноманітні стрибки і метання. Велике значення має вибухова 
сила у нанесенні ефективного удару в боксі, виведенні суперника із рівноваги 
у боротьбі, виконанні уколу з випадом у фехтуванні, тощо. У більшості 
фізичних вправ, де вибухова сила має провідне значення, прояву вибухового 
скорочення м'язів в основній фазі руху передує їх механічне розтягування. 
Наприклад, перед метанням списа, гранати, тощо, спортсмен робить 
енергійний замах. У даному випадку робочий ефект рухової дії визначається 
здатністю м'язів до швидкого переключення від поступливого до долаючого 
режиму напруження з використанням пружного потенціалу розтягування для 
підвищення потужності їх наступного скорочення. Ця специфічна 
властивість м'язів отримала назву реактивної якості м'язів. 

На думку провідних фахівців, для розвитку вибухової сили в спеціальній 
підготовці легкоатлетів-спринтерів ударний метод виконання вправ є одним 
із найефективніших методів швидкісно-силової спрямованості. Аналіз 
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результатів, отриманих у процесі дослідження, засвідчив, що в спринтерів 
експериментальної групи за короткий проміжок часу відбулися достовірні 
зміни в більшості контрольних вправ Виконання стрибкових вправ вибухової 
спрямованості позитивно вплинуло на показники у швидкісних            
тестах [1, 2, 4].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз результатів, 
отриманих у процесі дослідження, показав, що використання ударного 
методу в тренуванні легкоатлетів-спринтерів на етапі спеціальної підготовки 
позитивно впливає на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей 
спортсменів. Перш ніж застосовувати стрибкові вправи для розвитку 
вибухової сили спортсменів, слід підготувати опорно-руховий апарат за 
допомогою інших силових вправ. Критерієм готовності можна вважати 
здатність спортсмена проявити у відповідній вправі силу, що удвічі більша за 
масу тіла. Наприклад, перш ніж застосовувати стрибки в глибину, потрібно 
бути готовим присідати зі штангою, маса якої більша за масу власного тіла. 

Оптимальне дозування вправ в одному тренувальному занятті не 
повинно перевищувати чотири для меншсерії по 10 відштовхувань для 
добре підготовлених спортсменів і 2–3 серії по 6–8 разів підготовлених. 
Відпочинок між серіями слід заповнювати легким бігом і вправами на 
розслаблення 8 хв. Слід ураховувати, що перевищення цього об’єму 
стрибкового навантаження призведе до зниження збудливості ЦНС і 
перевантаження опорно-рухового апарату [1, 3]. . Стрибкові вправи для 
розвитку вибухової сили у вказаному об’ємі слід виконувати не більше двох 
разів на тиждень у другій частині тренувального заняття. Потрібно також 
ураховувати, що стрибок у глибину вимагає спеціальної попередньої 
підготовки, що включає об’єм стрибкових вправ і роботу зі штангою. 
Подальші дослідження передбачено провести в напрямі вивчення інших 
проблем підготовки легкоатлетів-спринтерів [5]. 
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Сучасні процеси глобалізації, комерціалізації, популяризації та 

професіоналізації спорту обумовили поштовх розвитку баскетболу у світі. 
Наприкінці XX століття відбулися зміни в спорті, які співпали з епохальними 
геополітичними перетвореннями, що надало можливість вільному 
переміщенню людського ресурсу по всьому світові. Навіть консервативний 
до того американський професійний ринок спортивних послуг відчинив свої 
двері для найкращих спортсменів і тренерів зі всього світу. Єдиним 
критерієм, який визначав здатність гравця підписати контракт із провідними 
командами світу, був рівень його професіоналізму та можливість виступати 
на найвищому рівні серед найкращих спортсменів [1]. 

На початку 90–х років XX ст. в клубах асоціації виступало менше 5% 
легіонерів; в середині 2000- х рр. їх кількість склала понад 15%; а за даними 
останніх трьох сезонів (2017-2020 рр.) збільшилася до 30–35 відсотків. 
Фактично кожен третій гравець, який виступає в американській професійній 
баскетбольній лізі, має іноземне громадянство. Подібна тенденція 
притаманна американському професійному баскетболу, незважаючи на 
наявність розгалуженої мережи шкільного та студентського баскетболу. 
Однак, частка українських легіонерів серед кількості іноземних 
баскетболістів була і є мізерною (менше 1% від кількості іноземних 
баскетболістів). 

На мою думку, перша причина такої малої частки українських гравців у 
топових баскетбольних лігах є те, що у самих клубах української Суперліги 
достатня кількість іноземних баскетболістів які переїжджали з провідних 
світових ліг, що психологічно може подавлювати українських баскетболістів 
та знижує якість підготовки професіональних гравців з України, що у 
підсумку зменшує популярність баскетболу як вид спорту. З сезону 
2006/2007 по 2013-2014 роки частка іноземних баскетболістів в клубах 
української Суперліги сягала позначки 35 і більше відсотків. На той момент 
був лише один український баскетболіст, який грав у національній 
баскетбольній асоціації – Станіслав Медведенко. З сезону 2014/2015 по 
2016/2017 роки частка іноземних баскетболістів не сягала 10%. Кількість 
українських легіонерів, які виступали у топових міжнародних лігах 
збільшилася. 
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Друга проблема полягає у тенденції до раннього початку систематичних 
занять і збільшення тривалості виступів у спорті вищих досягнень 
досвідчених спортсменів. У провідних баскетбольних країнах світу 
залучення дітей до баскетболу починають з 5 – 6 років. В Україні, згідно 
нормативних документів, набір у групи з баскетболу розпочинають з 8–9 
років. Подібна зарубіжна практика не має нічого спільного з 
вузькоспеціалізованою спортивною підготовкою та форсуванням 
багаторічної підготовки. Заняття проводяться за правилами міні-баскетболу, 
на менших майданчиках з використанням адекватного для дітей обладнання 
та інвентарю [3]. 

У цей період часу формується важлива рухова база спортсмена, 
розвиваються координаційні здібності, формується мотивація до занять 
баскетболом. Заняття мають переважну оздоровчу, навчальну та виховну 
спрямованість. Створюються важливі передумови для подальшої технічної 
підготовленості гравців. Селекційна діяльність у цьому віці виключена. В 
деяких країнах світу (Словенія, Хорватія та ін.) спеціалізований відбір 
розпочинають з 10 років. Такий ранній початок занять обумовлений 
складною структурою змагальної діяльності в баскетболі та необхідністю 
засвоєння широкого арсеналу техніко-тактичних дій та ігрових навичок. 
Підготовка всебічно розвинутого гравця до його демонстрації професійного 
баскетболу може тривати до 15 років цілеспрямованої роботи. Період 
демонстрації ігрових можливостей у баскетболі в середньому охоплює 23-32 
роки. Гравець набуває необхідний змагальний досвід, має значний фізичний і 
функціональний потенціал для демонстрації найвищих результатів у 
змаганнях. Саме у цьому віці спостерігаються найвищі показники ігрового 
часу, проведеного на майданчику протягом сезону, та коефіцієнту корисних 
дій у грі [3]. 

 Такі довгострокові програми сприяють тенденції до продовження 
тривалості виступів баскетболістів на міжнародних змаганнях найвищого 
рівня. Можна стверджувати, що провідні баскетбольні країни світи ще зрання 
мають перевагу. В таких країнах як: США, Іспанія, Франція Хорватія ,на 
відміну від України, створені сприятливі умови для підготовки та розвитку 
баскетболістів ще з малечку.  

Позитивний досвід реалізації довгострокових програм у провідних 
баскетбольних країнах світу вказує на актуальність використання цих знань 
під час підготовки баскетбольного резерву в Україні, а також потребує 
вдосконалення методичної бази та існуючих педагогічних традицій 
багаторічної підготовки гравців. Надмірне запрошення іноземних 
баскетболістів з провідних країнах світу не завжди може бути корисним для 
розвитку своєї слабкої ліги. Україна є яскравим прикладом [2].  
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Студентське життя – це не тільки складання заліків та іспитів. 

Студентські роки – це той час у житті людини, коли відбуваються 
найяскравіші відкриття, а бажання рухатися вперед змушує домагатися 
більших успіхів. Це унікальний етап становлення людини, пов’язаний із 
періодом розквіту фізичних та духовних можливостей.  В цей період, дуже 
важливо виховати повагу до власного тіла, донести цінність гарної фізичної 
форми, сформувати позитивне ставлення до щоденної рухової активності [3]. 

Професія юриста – одна з найпрестижних та поважних в світі. На 
представника цієї професії накладається велика відповідальність. Перш за все 
охорона прав і інтересів громадян, боротьба з правопорушеннями, 
розв’язання юридичних проблем за допомогою законодавства. Тому, щоб з 
успіхом реалізуватися у професії, майбутньому фахівцю в сфері права, 
необхідно розвивати сильне, витривале, гнучке тіло, а також виховувати дух 
та дисципліновувати розум. Недооцінювання важливості фізичного здоров’я 
призводить до погіршення функціональних можливостей організму та, як 
наслідок, зниження ступеню власної самореалізації [2]. 

«Фізичне здоров’я – це перша умова щасливого життя”, говорив Джозеф 
Хубертус Пілатес, засновник унікального методу фізичних вправ, який 
носить його ім’я та є одним з самих популярних видів рухової активності в 
світі [2].  

На сучасному етапі переваги цивілізації привели до того, що люди , 
здебільшого, сидять за комп’ютером, за кермом або екранів гаджетів. За 
даними щорічного медогляду студентів перших курсів ВНЗ, до першої трійки 
розповсюджених відхилень у стані здоров’я молоді входять проблеми 
опорно-рухового апарату : порушення постави, сколіоз. 

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що об’єм сучасної освіти 
призводить до тривалого розумового й емоційного напруження, а 
необхідність тривалий час сидіти за комп'ютером, в дистанційний перод 
навчання – до пасивного способу життя та формуванню некоректних рухових 
звичок. Це посилює вже наявні проблеми зі здоров’ям та негативно 
відзеркалюється на фізичному, розумовому та психоемоційному стані 
молодої людини. Таким чином, системи фізичних вправ, які 
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використовуються повинні забезпечувати цілісний підхід до вирішення 
зазначеної проблеми.  Приорітетними завданнями фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах мають бути наступні: сформувати відношення до 
фізичного здоров’я – як до важливішої цінності та виховати звичку до 
усвідомленої регулярної рухової активності, з метою набуття та підтримання 
гарної фізичної форми протягом життя. У свою чергу, за даними ряда 
авторів, необхідно формувати мотивацію до занять з фізичного виховання за 
допомогою впровадження сучасних фітнес- програм [3]. 

Метод фізичних вправ, розроблений Д.Х. Пілатесом, володіє 
найбільшою ефективністю та дозволяє сформувати коректні рухові звички, 
скорегувати осанку, підвищити гнучкість хребта та суглобів, що призведе до 
покращення фізичної та розумової працездатності, а також зниженню 
психоемоційного напруження.  Основу Пілатеса складає комплекс з 34 
оригінальних фізичних вправ, які можна виконувати на килимі (маті), а 
також на, розробленому автором, спеціальному спорудженні (тренажерах). У 
процесі занять Пілатесом керуються наступними правилами або принципами:  

1. Дихання та рух нероздільні. Джозеф Пілатес говорив: «Дихання – це 
перше, що ми робимо у житті та останнє. Від нього залежить наше життя». У 
Пілатесі застосовується діафрагмальний тип дихання, який дозволяє 
підвищити життєвий об’єм легень, позбавитися від токсинів, поліпшити 
кровообіг. Глибокий малюнок дихання збільшує рухливість грудної клітки та 
еластичність мязів, які її оточують, а також сприяють масажу внутрішніх 
органів, тому, що діафрагма стикається з серцем, легенями, попереком та 
животом. Іншими перевагами такого дихання є зникнення болі, напруження 
та стресу, що призводить до покращення настрію та ясності розуму [1]. 

 2. Центрування. Використання центральної частини тіла – це основа 
всіх рухів у Пілатесі. Під центром розуміють м’язи живота (глибокі м’язові 
шари, які розташовані близько до хребта та забезпечують підтримання 
вертикального положення тіла), м’язи тазового дна, сідниць та 
багатороздільні м’язи (розташовані уздовж всього хребта й відповідають за 
його стабільність). Сильні м'язи центру є заставою збалансованості тіла, 
(коли жоден сегмент тіла не домінує над іншими), постави, легкості та 
плавності рухів. Сильний центр вибудовує та підтримує хребетний стовп, 
який є основою нашого тіла.  

3. Контроль. Пілатес починається з контроля свідомості над м’язами, 
стимулюючи функції мозку. Спочатку, Ви набуваєте розумовий контроль над 
власним тілом, а потім, завдяки систематичному повторенню вправ, 
поступово, повертаєте собі природний ритм та координацію рухів, яка 
пов’язана зі всією несвідомою діяльністю.  

4. Концентрація. Щоб щось контролювати необхідно бути сосередженим 
та не відволікатися. Саме тому, Дж. Пілатес не вмикав у своїй студії музику, 
щоб не заважати зосередженості під час практики.  

5. Точність – передбачає виконання рухів без витрат зайвої енергії, з 
направленням сили в правильне русло. 
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6. Плавність рухів. Цей принцип реалізується при дотриманні 
перерахованих вище умов, що забезпечує плавний, плинний, ритмичний рух. 
Вправи не повинні виконуватися рвано, необхідно слідувати плавній 
прогрессії. Саме на цій стадії досягається єдність тіла, розума та духа. Слід 
також зазначити, що Пілатес є багатогранною системою фізичних вправ та 
може бути використаний, як для підвищення функціонального потенціалу та 
відновлення втрачених рухових функцій, а також у процесі підготовки 
спортсменів. Зрозуміло, що для досягнення кінцевої мети навчання необхідна 
перебудова свідомості самого студента. В цьому відношенні, Пілатес, як 
унікальна, цілісна та науково-обгрунтована система фізичних вправ, яка 
володіє оздоровчим, профілактичним та лікувальним ефектом, а також 
дозволяє досягнути єдності тіла, духа та розуму, є перспективним підходом 
для єфективного вирішення поставлених перед вищою освітою завдань [3].  

У висновку можна зазначити,  результати досліджень та практики 
дозволили визначити, що система фізичних вправ Пілатес володіє значною 
глибиною та потенціалом для трасформації тіла людини. Основними 
перевагами метода є наявність наукового обгрунтування фізичних вправ, в 
основі якого детальне вивчення механізмів функціонування організму 
людини та біомеханіки рухів. Регулярні заняття Пілатесом дозволять свідомо 
керувати власними рухами, оптимізувати поставу, підвищити або відновити 
фізичну та розумову працездатність, знизити психоемоційне напруження. 
Тому комплекс вправ Пілатеса може бути рекомендована для впровадження в 
процес фізичного виховання майбутніх юристів. 
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РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЕЛЕМЕНТІВ ФІТНЕСУ У ЗВО 
 

За останні роки все гостріше постають питання фізичного виховання 
студентів у закладів вищої освіти. Адже, техніка гри у волейболі 
характеризується різноманітністю прийомів, що виконуються в умовах 
швидких переміщень по ігровому майданчику. Тому волейболісти мають 
уміти виконувати прийоми і передачу м'яча, дії у захисті та блокуванні, 
подачу м'яча та нападаючі удари. При цьому окремі прийоми потрібно вміти 
використовувати в різних варіантах. Успішна змагальна діяльність у 
волейболі вимагає від гравців високого рівня універсальної підготовленості 
(уміння добре виконувати подачу та приймати м'яч, стабільно виконувати 
передачі та блокування, грати в захисті). Підґрунтям цього, є високий рівень 
фізичної підготовки [1]. 

На думку фахівців гра у волейбол потребує розвитку швидкості реакції, 
швидкості окремих рухів, швидкість пересувань різними способами тому 
неможливо добитися високої ефективності виконання технічних прийомів в 
волейболі без розвитку витривалості. 

Для розвитку такої витривалості потрібно включати різні види фітнесу. 
Фітнес – це не просто певні види фізичних вправ, а ціла наука, яка займається 
проявами і формуванням механізмів рухової активності людини і її впливом 
на організм. Основними видами діяльності фітнесу є аеробіка або ритмічна 
гімнастика, комплекс фізичних вправ, які зміцнюють здоров’я. Під час 
заняття аеробікою серцево-судинна система реагує на фізичне навантаження 
організму, збільшуючи кількість кисню, який необхідний для роботи м'язів 
волейболістів. Це ритмічні вправи, які допоможуть розвинути великі групи 
м'язів і покращать насичення організму киснем. Аеробіка допомагає 
справитися з фізичними і емоційними стресами. Тому спортсмени 
волейболісти які включають в свої тренування аеробні навантаження, 
набагато швидше удосконалюють свої фізичні якості, а саме витривалість.  

Найбільш популярні приклади аеробних навантажень - це ходьба, біг, 
їзда на велосипеді, плавання, всілякі види аеробіки та танці, то є фітнес 
вправи середньої інтенсивності, які для спалювання жиру повинні 
продовжуватися не менше 40 хвилин з інтервалами для відпочинку 3-4 хв, а 
також загально розвиваючі гімнастичні вправи, що повторюються 15- 20 хв. 

Проаналізувавши сучасну науково-методичну літературу та новітні 
способи використання різновидів фітнесу. Можна сказати, що фітнес-
технології розвивають, зміцнюють, коригують та в цілому покращують 
фізичну підготовленість спортсменів, а також удосконалюють індивідуально 
у кожного спортсмена фізичну якість яка потребувала більшої уваги.[2]. 
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Стретчінг – це система спеціально фіксованих положень окремих частин 
тіла з метою покращення еластичності м’язів і розвитку рухливості в 
суглобах. Організовані після основної розминки, закінчення аеробної 
частини або силового тренування, а також у вигляді самостійного заняття, 
вправи стретчінгом знижують нервово-психічне напруження, ліквідують 
синдром відстроченого болю в м'язах після навантаження, є профілактикою 
травматизму у волейболі. 

Тай-бо включає бойові мистецтва, боксу, а також аеробіки і 
танцювальних рухів. Під час тренування боксерські удари, які вивчають 
волейболісти допоможуть їм чітко здійснювати передачі м’яча, адже під час 
тай-бо не доводиться перебувати в парі. Всі удари відпрацьовуються 
поодинці з уявним суперником.  

Слайд-аеробіка – є програмою різносторонньої фізичної підготовки на 
основі латеральних (бічних) рухів ніг. Вправи слайд-аеробіки підвищують 
силу й координацію м’язів нижніх кінцівок, слугують ефективним засобом 
регуляції маси тіла. Заняття проводяться на спеціальних матах площею 
180х60см, з плоскою еластичною поверхнею, що забезпечує оптимальний 
опір при ковзанні. Основне зусилля при цьому виконують м’язи, що 
приводять стегно, імітуючи спортивний біг. 

Таким чином, розвиток спеціальних фізичних якостей має дуже важливе 
значення в волейболі і впливає на всі види підготовки волейболіста, а на сам 
перед, на ефективність змагальної діяльності. 

Спеціально підібрані фізичні вправи фітнес-технологій у баскетболі є 
універсальними засобами як загальної так і спеціальної фізичної 
підготовленості студентів які займаються волейболом, так як забезпечують 
високий рівень формування рухових умінь і навичок, вносять новизну і 
різноманітність у навчально-тренувальний процес з баскетболу, сприяють 
підвищенню мотивації до секційних занять. Вони створюють можливості для 
самовдосконалення, підвищення спортивної майстерності, фізичної, 
технічної і тактичної підготовки баскетболістів, а також придбання знань і 
практичного досвіду в тренувальній та змагальній діяльності.[3]. 
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Карантин через COVID-19 став часом інновацій та експериментів в 
українській вищій освіті. Завдяки дистанційній формі навчання нині можна 
отримати освіту, підвищувати кваліфікацію, отримати нові знання з будь-
якого предмету у різних куточках світу. Дистанційне навчання в освітній 
сфері фізичної культури і спорту не викликає заперечень. Фахівці галузі 
фізичної культури і спорту працюють в умовах постійного розширення 
інформаційного середовища.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 
11.03.2020, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-
154 від 11.03.2020, з урахуванням рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 
2020 р. наказує Призупинити проведення в Київському національному 
торговельно-економічного університеті аудиторних навчальних занять та 
масових заходів з 12 березня по 03 квітня 2020 р. Уточнити графік 
навчального процесу здобувачів вищої освіти, ввести зміни до розкладу 
занять та екзаменаційної сесії, забезпечити виконання в повному обсязі всіх 
видів навчальних робіт та форм контролю, передбачених навчальними 
планами [1].  

Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження 
свідчить, що в сучасних умовах розвитку освітньої сфери зростає інтерес 
вчених до інформаційних технологій, їх дидактичного потенціалу та 
можливостей застосування в галузі фізичного виховання і спорту. 
Інформаційні технології вимагають від фахівців даної галузі підвищення їх 
загальної комунікативної та інформаційної культури, знань та вмінь 
застосовувати ці технології в професійній діяльності [8].  

В Київському національному торговельно-економічному університеті на 
кафедрі фізичної культури, організована робота на корпоративній платформі 
дистанційного навчання системи «Moodle», для удосконалення навчального 
процесу студентів перших та других курсів ушесті факультетів. Кожен 
викладач кафедри фізичної культури розмістив на корпоративній платформі 
дистанційного навчання КНТЕУ: робочу програму, методичні рекомендації 
для підготовки до практичних занять та різноманітні комплекси вправ для 
розвитку фізичних якостей. На курсі є можливість отримувати додаткову 
інформацію з питань фізичного виховання і спорту. Більш увагу приділяють 
фізичної підготовленості студентів, виконують різноманітні вправи на прес, 
на силу ніг та рук, на витривалість, на концентрацію уваги та вправи на 
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координацію. Надаються комплекси вправ для розвитку м’язів спини, рук, ніг 
та черевного пресу та різноманітні комплексі зі скакалкою. Були складені 
комплекси на спрямування розвитку силових та тактичних якостей. Студенти 
виконують кардіотренування та вправи з власною вагою, комплекси вправ 
для розвитку м’язів спини. З основних додаткових засобів 
використовувались: скакалки, тенісні м’ячі, експандери різної жорсткості та 
при наявності гантелі. Де які студенти свої домашні завдання виконували на 
бігової доріжці. Розроблено та застосовано програми для тренування 
спортсменів-студентів, завдання були направлені на підтримку фізичної 
форми спортсменів. Всі комплекси мали систему побудови заняття, і 
укладались із трьох частин: підготовча частина (розминка), основна частина 
(основні вправи) та заключна частина (вправи на заминку). Викладачами 
підібрані комплекси вправ, які повинні розвивати технічні характеристики 
обраного виду спорту. Також були підготовлені вправи на розвиток 
дихальної системи. Студенти виконують різноманітні вправи такої фізичної 
якості як гнучкість.  

Для двох секцій «Фізична реабілітація» підготовлені індивідуальні 
заняття для студентів, в залежності від їх фізичної підготовленості. Найбільш 
широко застосованих відео завдань були комплекси направленні на корекцію 
сутулості, грудного кіфозу, гіперлордозу поперекового відділу хребта та 
збільшення гнучкості у суглобах. Кожен комплекс вправ був чітко 
проаналізований на рахунок відповідності залучення тих м’язів тіла, на які 
був направлений комплекс. Студенти які мали специфічні захворювання 
виконували індивідуальні комплекси, які були розписані згідно особливостей 
у стані здоров’я. З одних із особливих комплексів вправ були вправи для 
корекції зору, реабілітація після реконструювання хрестоподібної зв’язки, 
травми плечового суглобу, відновлення після операційного абдомінального 
втручання.  

Отже, карантин – це хороший привід набути нових професійних 
навичок, чітко організувати самостійну роботу вдома на корпоративної 
платформі. Робота будується на застосуванні різноманітних комплексів вправ 
для покращення фізичної підготовленості та покращення рівня здоров’я 
студентів на період карантину.  
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Фізична діяльність в умовах водного середовища, зокрема під час занять 

плаванням, має ряд особливостей, які відрізняють її від фізичної діяльності в 
умовах повітряного середовища. Такі особливості зумовлені низкою 
фізичних та механічних чинників, які впливають на людину у воді, а саме: її 
щільністю, в’язкістю, теплопровідністю, виштовхуючою силою, лобовим 
опором, гідростатичним тиском [1]. 

У практиці фізичного виховання застосовуються певні засоби, які 
підсилюють ефективність оздоровчого впливу фізичних вправ. Зокрема, для 
покращення функції кардіореспіраторної системи, вдосконалення рухових 
якостей і навіть із лікувальною метою у фізичному вихованні різних груп 
населення фахівці рекомендують використовувати доступні і разом з тим 
безпечні технології та методики [2]. 

Позитивний вплив занять плаванням на організм людини зумовлений 
низкою чинників. 

Слід відзначити, що під час виконання фізичних вправ у воді м’язова 
робота спрямована не лише на підтримку пози тіла, але й на подолання 
лобового опору (сили опору рухам тіла), величина якого певною мірою 
залежить від щільності води, рівня занурення тіла у воду, форми й розмірів 
тіла [3].  

Існують відомості, що головним компонентом фізичного навантаження, 
від якого залежить сила лобового опору, є швидкість виконання рухів та 
швидкість пересування [1].  

Позитивний вплив фізичних навантажень, які виконує людина під час 
занять плаванням проявляється також через покращення циркуляції крові у 
внутрішніх органах та зниження ризики її застою в нижніх кінцівках. Як 
засвідчили дослідження багатьох науковців, під час занять у воді ЧСС 
підвищується меншою мірою, ніж на заняттях аналогічної інтенсивності в 
умовах повітряного середовища. Крім того, тиск діафрагми передається на 
печінку, підвищуючи виведення жовчі, а також на кишківник, покращуючи 
його секреторну й евакуаторну функції [2]. 

Під впливом фізичних вправ, які виконуються у воді, реакції 
центральної нервової системи перевищують ступінь таких реакцій в разі 
їхнього виникнення на суші, що пов’язано з різноманітністю та силою дії 
механічних, фізичних та температурних чинників водного середовища. Стан 
гравітаційного розвантаження під час виконання фізичних вправ у воді 
чинить позитивний вплив на нервову систему, а саме: стимулює діяльність 
головного мозку, швидко усуває розумову втому, підвищує рухливість 
нервових процесів, знижує надмірну збудливість і дратівливість. Така реакція 
організму людини на дію води зумовлена підвищенням електричної 
активності нейронів [3].  
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За даними дослідників, застосування вправ у воді сприяє підвищенню 
функціональних резервів організму та прискорює формування рухових 
навичок, що у свою чергу забезпечує контроль і координацію рухів під час 
занять [2].  

Беззаперечним є той факт, що, перебуваючи у воді, людина майже 
повністю позбавляється статичного м’язового напруження. Тому під час 
виконання фізичних вправ у водному середовищі зменшується статичний 
компонент роботи опорно-рухового апарату. Також під час виконання таких 
вправ зменшується компресійний вплив на суглоби нижніх кінцівок і хребет 
[4]. 

Фахівцями встановлено, що деякі вправи, виконані на суші (наприклад, 
біг, стрибки з обтяженням), супроводжуються великим навантаженням на 
хребет і суглоби, внаслідок чого виникає загроза дегенеративних змін в 
міжхребцевих дисках, менісках і поверхнях суглобів. Тому для осіб із 
захворюваннями хребта й суглобів рекомендовано обмежувати фізичні 
вправи на суші, у той час, як вправи у воді можна застосовувати без 
обмежень. Через те, що виконання фізичних вправ у воді не викликає 
перевантаження хребта, відбувається симетричний розвиток м’язів спини в 
умовах зміцнення так званого «м’язового корсету» [4].  

Заняття у воді впливають також на співвідношення механізмів 
терморегуляції людини. Це пов’язано з тим, що вода має вищу за повітря (у 
30 разів) теплопровідність, що сприяє зростанню (у 4 рази) поглинання тепла. 
Внаслідок цього людина, перебуваючи у воді, втрачає значно більше енергії, 
а переохолодження настає в 10-15 разів швидше порівняно з перебуванням на 
суші [2].  

За даними науковців, ефект впливу занять фізичними вправами у воді на 
антропометричні показники людини проявляється зменшенням загальної 
ваги тіла в середньому, жирового компоненту, а м’язова маса при цьому 
збільшується [3].  
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Здоров'ю студентської молоді надається особливе значення, оскільки від 

нього значною мірою залежить здоров'я майбутніх поколінь. Крім того, 
студентство є резервом висококваліфікованих кадрів для економіки, 
визначаючи трудовий, інтелектуальний та оборонний потенціал країни. У той 
же час студенти – найменш соціально захищена верста населення. Період 
навчання у вузі – це вирішальна стадія становлення особи, оскільки важливі 
події, що відбуваються за роки навчання, і рішення, до яких приходить кожен 
студент, чинять істотний вплив на усе його наступне особисте життя і 
професійну кар'єру [1, 5]. 

 Адаптація до нових соціально-екологічних умов, постійно зростаюча 
інтенсифікація навчального процесу, великі розумово-емоційні навантаження 
на тлі обмеженого рухового режиму викликають напругу регуляторно-
компенсаторних механізмів. Тому фізична культура для студента є важливим 
фактором формування здорового способу життя. Відомо, що настільний теніс 
є популярним видом рухової активності серед різних груп населення, утому 
числі і серед студентської молоді. У грі доводиться виконувати приблизно 
15-20 подач, 60-150 різноманітних ударів по м'ячу. Ігрові епізоди змінюються 
невеликими паузами, під час яких гравець 15-20 разів ходить і нахиляється за 
м'ячем. Звичайно, для спортсмена ця частина ігрового навантаження не така 
вже й важлива, але для нетренованої людини вона має значення. Вправи 
настільного тенісу вдосконалюють функціональний стан організму, 
розвивають фізичні якості та психофізичні можливості. Настільний теніс 
вимагає розвитку наступних якостей: спритності, влучності, координації, 
швидкості та швидкості реакції, вибухової сили, гнучкості тощо. Окрім 
цього, під час гри в теніс велике значення має оперативне мислення, уміння 
концентрувати і перемикати увагу [1, 2].  

Координаційні здібності є складною, комплексною психофізичною 
якістю. Вони пов'язані з функцією управління, а це означає, що головну роль 
у прояві цієї якості відіграє центральна нервова система. Цією обставиною 
обумовлений і той факт, що координаційні здібності є більш 
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різносторонньою, гнучкою і універсальною фізичною якістю в порівнянні з 
іншими. Те, що називають координаційними здібностями, не є чисто 
фізичною якістю, як, наприклад, сила, витривалість або швидкість. Кажучи 
про цю якість, важко визначити, чого в ній більше - фізичного або 
психічного. Вона утворює якби місток до розумової діяльності і є 
концентратом життєвого досвіду в області рухової активності. Саме тому 
координаційні здібності нерідко поліпшуються з роками, тоді як інші фізичні 
якості помітно погіршуються. Координаційні здібності - комплексна якість, 
яка має наступні прояви: здібність до управління часовими, просторовими і 
силовими параметрами руху; здібність до зберігання рівноваги; відчуття 
ритму; здібність до орієнтування в просторі; здібність до розслаблення м'язів; 
координованість руху (спритність) [3]. 

Для розвитку координаційних здібностей студентів необхідно 
враховувати такі методичні положення:  

вправи на розвиток координаційних здібностей вимагають підвищеної 
уваги, точності руху, тому краще проводити їх на початку основної частини 
заняття;  

вправи на занятті повинні бути достатньо важкими в координаційно-
руховому аспекті (зміна вихідних положень, посилення протидій, зміна 
просторових кордонів, швидкості або темпу рухів, переключення з одного 
руху на інший тощо);  

кількість вправ і тривалість серій у межах одного заняття повинні бути 
обмеженими, оскільки великий обсяг та тривалі серії швидко стомлюють 
нервову систему, у результаті чого знижується тренувальний вплив; 

розвивати координацію у студентів також необхідно за допомогою 
рухливих і спортивних ігор, загальнорозвиваючих, гімнастичних і 
легкоатлетичних вправ, що виконуються в незвичайних умовах; 

для розвитку координації необхідно використовувати різноманітні 
вправи, в яких студент повинен виходити з несподівано сформованої ситуації 
за допомогою кмітливих, швидких і ефективних дій;  

усебічна фізична підготовка сприяє накопиченню запасу рухових 
навичок, на основі яких розвивається здатність до освоєння, та варіативному 
застосуванню техніки гри в настільний теніс [2, 3]. 

У настільному тенісі переважно виконується робота змінної 
інтенсивності, в основному швидкісно-силового характеру. Збільшення 
швидкості тренування і швидкості дій, підвищення інтенсивності ігрової 
діяльності збільшують навантаження на організм гравця. Тому врахування 
фізіологічних показників в процесі оздоровчих занять – це один з основних 
критеріїв нормування навантаження, що дозволяє інтегрально оцінювати 
вплив на організм тих, хто займається [4, 5]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ГРИ У БАСКЕТБОЛІ 

 
Баскетбол є не лише однією з найпопулярніших ігор, а й однією з 

основних і невід'ємних складових навчальних занять з фізичної культури, 
секційних занять, фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних розваг. 

Баскетбол – олімпійський вид спорту. Він являє собою спортивну 
командну гру з м’ячем, мета якої закинути в корзину суперника м’яч більшу 
кількість разів, ніж команда суперника за встановлений час. У кожній 
баскетбольній команді 5 польових гравців [1]. 

Баскетбол є командною грою, результат спортивної боротьби в якій 
прямо залежить від тактичної майстерності як окремих гравців, так і команди 
в цілому. Отже, тактична підготовка в баскетболі має величезне значення. 
Вона спрямована на формування вміння доцільно й ефективно застосовувати 
засвоєні технічні прийоми в умовах суперництва двох команд.  

Під спортивною тактикою слід розуміти способи об'єднання і реалізації 
рухових дій, що забезпечують ефективну змагальну діяльність, яка 
приводить до досягнення поставленої мети в конкретному старті, серії 
стартів, змаганні. Рівень тактичної підготовленості спортсменів залежить від 
оволодіння ними засобами спортивної тактики (технічними прийомами і 
способами їх виконання), її видами (атакуючою, захисною, контр 
атакуючою) і формами (індивідуальною, груповою, командною)[2]. 

Тактика в баскетболі – це мистецтво ведення спортивної боротьби, 
сукупність засобів і способів досягнення найвищого результату, 
визначальний фактор перемоги у грі. 

У баскетболі під тактикою розуміється організація індивідуальних, 
групових і колективних дій гравців на майданчику, останні реалізуються за 
допомогою різних систем (організація дій гравців) і комбінацій (узгодження 
дій гравців). Чим різноманітнішою є тактика команди, тим більше в неї 
шансів на перемогу [3]. 
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В основу індивідуальної тактичної підготовки баскетболістів в останні 
роки успішно впроваджується метод моделювання, що має багато варіантів. 
Узагальнення досвіду практики свідчить, що реалізація індивідуальних 
модельних тренувань базується переважно на якісних характеристиках 
змагальної діяльності, що не завжди сприяє ефективному розвитку 
адаптаційних процесів, адекватних умовам напружених змагань. Власне тому 
розробка і застосування індивідуальних тренувань, комплексів вправ, 
виходячи з просторових (взаєморозташування, траєкторія, відстань, тощо), 
часових (тривалість, темп), просторово-часових (швидкість, прискорення), 
динамічних (параметри реакції опори, зусилля взаємодії з м'ячем тощо) 
енергетичних, психоемоційних (психічне напруження) характеристик 
змагальної діяльності провідними фахівцями розглядається як один з 
найоптимальніших шляхів підвищення ефективності індивідуального 
тренування гравців. 

Аналіз спеціальної літератури, узагальнення передового досвіду 
практики свідчать, що найважливішими особливостями тактичної підготовки 
на сучасному етапі розвитку баскетболу є: 

  універсалізація гравців поряд з тенденцією до спеціалізації (поняття 
універсалізації переважно стосується високорослих гравців, зокрема 
центрових, котрі, як правило, відходять від звичних позицій біля щита, 
беручи активну участь не тільки в завершенні атаки, але й в її підготовці; 
спеціалізація більше притаманна захисникам, серед яких виділяють 
захисників розігруючи та захисників, що тяжіють до атакуючих дій; 

  всебічний розвиток інтелектуальних здібностей, цілеспрямована 
підготовка до самостійного осмислення змагальних ситуацій, здатність до 
імпровізації в умовах змагального ліміту часу, простору, інформації; 

  застосування тактичних дій, які базуються на двох або трьох ходових 
комбінаціях; 

  збільшення часу, протягом якого суперник застосовує активний 
захист; 

  створення в ході учбово-тренувальних занять умов, наближених до 
змагальних, шляхом використання кількісного підходу (обмеження простору 
та часу), підвищення активності протидії тощо; 

  всебічне використання методу моделювання манери гри суперника, 
особливо в груповому та індивідуальному аспектах [4]. 

Для індивідуального підходу у виборі засобів під час навчання та 
вдосконалення прийомів тактики гри, розвитку фізичних якостей 
баскетболістів при самостійних заняттях рекомендовано специфічні методи 
використання тренувальних вправ: без суперника; з умовним партнером 
(стінка, щит, батут тощо); з умовним суперником (макети гравців, стояки та 
ін.); з партнером та умовним суперником; з партнером, з умовним партнером 
та суперником, з партнером та суперником (чисельна перевага гравців на 
боці нападаючих); з партнером та суперником (рівнозначні склади атакуючих 
та захисників). Специфічні методи тренування враховують особливості 
спеціалізованої діяльності баскетболістів різного ігрового амплуа. 
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ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 
 

Існують різні трактування, що визначають суть швидкісно-силових 
якостей. Їх розглядають як здатність високо підстрибнути над рівнем опори, 
здатність здійснювати швидкісно-силові руху в формі стрибка тощо. У 
розумінні багатьох фахівців, швидкісно-силовими вправами вважаються 
динамічні вправи, в яких провідні м'язи одночасно проявляють відносно 
велику силу і швидкість скорочення [4]. Проте, незважаючи на відмінності 
трактування науковцями поняття швидкісно-силових якостей, науковці 
сходяться в наступному: швидкісно-силові якості – це сукупність сили, 
швидкості і координації, які проявляються при відштовхуванні. При цьому 
розвиток швидкісно-силових якостей для легкоатлета вважаються одним із 
основних напрямків удосконалення фізичної форми під час підготовки 
спортсменів-спринтерів.  

Найбільш поширеними формами прояву швидкісно-силових якостей 
вважаються стрибкові вправи. 

Основними критеріями відбору вправ вважаються: 1) амплітуда і 
напрямок зусиль; 2) акцентуємаділянка амплітуди; 3) величина динамічного 
зусилля з урахуванням швидкості; 4) швидкість розвитку максимуму сили; 5) 
режим роботи м'язів [2]. 

Будь-яка спеціальна легкоатлетична вправа, яка включає одну або кілька 
елементів змагальної вправи, відповідає їй як за зовнішнім малюнком і 
характером виконання, так і за механізмами енергозабезпечення (аеробні, 
змішані і анаеробні), а також різноманітні тренувальні форми основної 
змагальної вправи можуть розглядатися як спеціальні підготовчі [3]. 
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Питання полягає у підборі таких вправ, які з одного боку повністю або 
частково повторюють структуру змагальної вправи, а з іншого боку, можуть 
ще більше сприяти розвитку спеціальних якостей легкоатлета [2]. При 
підборі спеціальних вправ, спрямованих на вдосконалення спеціальної 
витривалості необхідно враховувати наступні вимоги до вибору засобів 
тренування. Вправи повинні бути зовні подібними до змагальної дії. У 
застосовуваних вправах повинна мати місце ідентичність зусиль окремих 
груп м'язів у спеціальних і базових вправах, а також ідентичність роботи 
тренованих м'язів. Виконуючи спеціальні вправи, потрібно стежити за 
дотриманням ритмічного малюнка, і особливо за точними акцентами в 
найбільшій напрузі і розслабленні м'язів, які повинні відповідати змагальній 
вправі. 

Загальна витривалість служить, з одного боку, свого роду базою для 
успішного розвитку інших фізичних якостей, з іншого боку - систематичне 
виконання вправ різної спрямованості вносить свій внесок в розвиток 
загальної витривалості, забезпечуючи підвищену працездатність задіяних 
систем організму спортсмена. Багаторазове повторення силових або вправ на 
швидкість рухів формує свої різновиди спеціальної витривалості, силову або 
швидкісну, а також максимальну силу або максимальну швидкість рухів (біг, 
метання легких предметів), а їх повторення в поєднанні і чергуванні розвиває 
швидку «вибухову» силу [1]. 

Для досягнення тренувального ефекту від застосовуваних вправ, фахівці 
радять частіше використовувати невелике (оптимальне) перевищення по 
амплітуді, зусиллям і швидкості, за тривалістю (числу повторень), темпу, 
ритму й інших зовнішніх впливів (обтяження, похила доріжка та інші) на 5-
10 %. Легкоатлетами часто і багато застосовуються вправи зі штангою і 
гирями різної ваги. У більшості це потрібні вправи, і вони, безсумнівно, 
приносять користь, однак тут слід піти по шляху вишукування найбільш 
цілеспрямованих вправ, які б давали найбільший ефект [3]. 

Для вирішення конкретних завдань швидкісно-силової підготовки з 
метою підвищення спеціальної витривалості застосовуються різноманітні 
вправи: 

- з подоланням ваги власного тіла; 
- з різними додатковими обтяженнями; 
- з використанням впливу зовнішнього середовища [2]. 
При швидкісному напрямку в підготовці вирішується завдання 

підвищувати абсолютну швидкість виконання основної змагальної вправи 
або окремих її елементів (різні рухи рук, ніг, тулуба), а також їх поєднань - 
стартовий розгін і біг по дистанції. Для цього фахівці рекомендують 
полегшувати умови виконання цих вправ. 

Швидкість бігу є похідною від довжини і частоти кроків. При складанні 
тренувальних програм доцільно виділити групи вправ на збільшення 
довжини кроків і їх частоти. Спеціальні вправи, спрямовані на збільшення 
довжини кроків, включають вправи на гнучкість, а також на збільшення 
швидкісно-силових характеристик м'язів ніг, які беруть участь у 
відштовхуванні. 

Частота рухів в бігу в основному залежить від ступеня 
скоордінірованості дій м'язових груп і взаємної відповідності силових 
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характеристик м'язів, що згинають і розгинають стегно. Бігуни на короткі 
дистанції застосовують різні динамічні і ізометричні вправи на задню групу 
м'язів стегна, а також різноманітні ривково-гальмівні вправи з обтяженням і 
без нього у швидкому темпі. 

Як показує практика і опубліковані наукові відомості, значна кількість 
силових і швидкісно-силових вправ по структурі далекі від основної рухової 
дії бігуна. При цьому в процесі спеціальної фізичної та технічної підготовки 
слід враховувати питання пов'язаності, роль якої на попередньому і 
початковому етапах незначна. На поглиблених же заняттях спортом і в 
період спортивного вдосконалення значення пов'язаності зростає. У 
підготовці кваліфікованих спортсменів будь-якої спеціалізації метод 
сполученого впливу стає одним із головних [1]. 

Вважається, що основна циклічна вправа швидкісно-силового характеру, 
спрямована на вдосконалення спеціальної витривалості – біг на прямих 
ногах. Вона виконується в основній частині тренування в обсязі змагальної 
дистанції, з інтенсивністю і кількістю повторень відповідної методичним 
вимогам, що спирається на експериментальні дані провідних фахівців. 

Методика підготовки легкоатлетів із використанням цієї вправи, полягає 
в її застосуванні в основній частині тренувального заняття, з тривалістю 
близькою до запланованого результату на змагальній дистанції, у свій час на 
кожен підхід, кількість підходів регламентується індивідуально, до падіння 
результату в кількості кроків. Обсяг навантаження, тобто кількість повторень 
в одному занятті, визначається, виходячи з основної змагальної дистанції. 
Паузи відпочинку між вправами, складають 2-3 хвилин, між серіями 8-10 
хвилин [1]. 
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РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Фізичне виховання відіграє важливу роль у збереженні та зміцненні 

здоров’я людини. В основу сучасної фізичної культури покладена корисна 
рухова діяльність у вигляді різноманітних фізичних вправ, які позитивно 
впливають на біологічний розвиток організму людини, що дає змогу 
розвинути фізичні здібності, оптимізувати стан здоров’я, психічну стійкість і 
забезпечити високу працездатність протягом усього життя. 

Більшість людей, зайнятих у сфері розумової діяльності, мають 
обмежену рухову активність. Це притаманно і студентам, які у період 
навчального процесу є менш рухливими. Щоб вирішити цю проблему, 
студенти повинні вести здоровий спосіб життя [1]. 

Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що 
забезпечують гармонійний розвиток людини, зміцнення її здоров'я, та значно 
підвищують продуктивність праці. Його основними компонентами є здорове 
і раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок, дотримання правил 
особистої гігієни, оптимальний руховий режим, загартовування, позитивні 
емоції, інтелектуальний, моральний та духовний розвиток, формування та 
розвиток вольових якостей [2]. Також важливою складовою здорового 
способу життя студентської молоді є систематичні, відповідні стану здоров’я 
фізичні навантаження, які являють собою поєднання різноманітних 
спеціальних рухів, виконуваних в заняттях фізичними вправами і спортом, 
які називають «руховою активністю» [1]. 

Виконання фізичних вправ підвищують силу, покращують швидкість та 
координацію рухів, а також уповільнюють процеси старіння в організмі. 
Вони укріплюють зв’язково-м’язовий апарат, збільшують амплітуду рухів в 
суглобах, підвищують рухливість хребта, грудної клітини, покращують 
поставу. Також вони регулюють обмін речовин в організмі [3]. 

Студентський вік характеризується інтенсивною роботою над 
формуванням особистості, стилю поведінки. Саме в цей період завершується 
фізичне дозрівання молодого організму: йде активний розвиток фізіологічних 
потенціалів (оптимальні рівні артеріального тиску, максимальні реактивність 
організму тощо), збільшуються максимальні показники сили, швидкості 
рухів, розвивається руховий апарат. Тому саме в цей час вкрай важливо 
займатися фізкультурою або спортом, адже це сприяє зміцненню здоров’я 
[4]. 

Фізичне виховання студентів – складова частина вищої гуманітарної 
освіти, що сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця у процесі 
становлення його професійної компетенції. Зміст фізичного виховання 
студентів охоплює цілеспрямований вплив на фізіологічні системи організму, 
вдосконалення психофізичних, моральних та вольових якостей, на ментальну 
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та емоційну сфери життя студентів. Головною метою фізичного виховання 
студентської молоді є формування гармонійно розвиненої особистості, 
кваліфікованого фахівця, який опанував стійкі знання і навички в області 
фізичного виховання [5]. 

Різноманітні фізичні вправи є головними засобами фізичної культури. 
Фізичні вправи – це основний та специфічний засіб фізичного виховання, 
особливий вид рухової діяльності, за допомогою якого спрямовано 
впливають дія на того, хто займається [5]. 

У багатьох вищих навчальних закладах для студентів всіх 
спеціальностей загальнообов’язковими є заняття з фізичної культури. Проте 
для нормального функціонування організму потрібне і додаткове фізичне 
навантаження, яке не передбачене обов’язковими навчальними заняттями. 
Оптимальним руховим режимом для студентів є 8-12 годин на тиждень 
рухової активності – у чоловіків і 6-10 годин на тиждень - у жінок, з яких 
фізичні вправи займають 6-8 годин - у чоловіків і 5-7 годин – у жінок, а ввесь 
інший час забезпечується руховою активністю у побуті [1]. 

Також важливо включати у процес фізичного виховання студентів у 
вищому навчальному закладі занять з різноманітних видів спорту (футбол, 
волейбол, баскетбол, легка атлетика, теніс, плавання тощо). Це сприятиме 
формуванню у студентів культури занять спортом, реалізації індивідуальних 
рухових задатків і біологічної потреби в русі [1]. 

Зміцнення та підтримку здоров’я студентів у вищому навчальному 
закладі необхідно здійснювати на основі продуктивного вдосконалення 
освітнього процесу з фізичного виховання, враховуючи всі сучасні вимоги. 
Викладачі фізичного виховання повинні пояснювати студентам, що 
оздоровчі ефекти занять фізичними вправами не можуть проявлятися в 
загальних рисах: вони проявляються в різних специфічних змінах функцій 
організму, які зміцнюють здоров’я й підвищують життєздатність людини. 
Заняття фізичною культурою формують велику кількість різних станів 
організму, а зміни суб’єктивно-емоційних станів разом із життєздатністю 
формують здоров’я, яке являє собою життєздатність у її суб’єктивному 
сприйнятті [6]. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗУМОВУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ  
 

Важливою складовою підготовки молоді до майбутньої професійної 
діяльності є формування її соціальної активності в гармонії з фізичним 
розвитком на засадах пріоритету здоров’я та визнання цінностей фізичної 
культури. Тому сучасні підходи прилучення молоді до цінностей фізичної 
культури розглядаються як один з перспективних напрямів модернізації 
системи освіти у навчальних закладах. Це пов’язано з необхідністю 
вдосконалення змісту занять з фізичного виховання, сучасних підходів 
виховання у студентів фізичної культури, на пріоритетність, здорового і 
спортивного стилю життєдіяльності майбутніх фахівців виробництва, науки, 
культури [2]. Отже, визначення сучасних підходів заохочення молоді до 
цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання є актуальною 
проблемою навчальних закладів. 

У наш час не можна знайти жодної сфери людської діяльності, не 
пов'язаної з фізичною культурою, оскільки фізична культура і спорт – 
загальновизнані матеріальні і духовні цінності суспільства в цілому і кожної 
людини окремо [3]. 

Досліджуючи проблему сучасних підходів студентів до цінностей 
фізичної культури, необхідно зазначити, що у теорії фізичного виховання 
вже давно сформувалася думка про необхідність розробки проблем 
внутрішньої мотивації студентів до фізичної культури. Це пов’язано з 
низьким рівнем фізичного виховання, яке корелює з негативною її 
мотивацією або недостатньою ефективністю, а суб’єктивні запити на окремі 
види спорту в деяких випадках суперечать біологічним і соціальним 
завданням індивідуального фізичного вдосконалення. Тому формування 
мотивів в усвідомленому використанні засобів фізичної культури є важливим 
педагогічним завданням для прилучення студентської молоді до цінностей 
фізичної культури [4].  

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 фізичне виховання і 
спорт не лише є засобом зміцнення здоров’я людини, його фізичного 



44 

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]. 

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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ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  

СПОРТИВНИХ ІГРАХ 
 

На думку фахівців, в ігровій діяльності формуються всі сторони душі, 
його розум, серце, воля. У грі не тільки виражаються схильність людини до 
певного виду діяльності і сила його душі, а й сама гра має великий вплив на 
розвиток здібностей і схильностей [1]. 

Спортивні ігри, або ігрові види спорту, – це ігри, пов'язані зі спортом, 
що базуються на змаганні.  

Основна відмінність спортивних ігор від інших видів спорту полягає в 
особливостях змагальної діяльності – це протиборство, тобто обов'язкова 
наявність суперника, і визначення результату за кількістю досягнень умовно 
поставленої цілі. Умовно поставленою ціллю в спортивних іграх є 
необхідність доставити предмет змагання у певне місце майданчика 
суперників  

Змагальна діяльність в спортивних іграх відрізняється значною 
складністю і варіативністю. Основним її змістом є перемога в змаганнях, яка 
досягається шляхом перемоги в окремих зустрічах (іграх) за допомогою 
боротьби за умовно поставлену мету (голи, очки та ін.). Перемога в кожній 
окремій зустрічі досягається послідовним рішенням учасниками ряду 
приватних завдань, що виникають перед ними в процесі просування до 
головної мети. Елементи діяльності по виконанню окремих завдань 
називають діями, які, в свою чергу, складаються з операцій. Зміст дій, 
операцій і умови, в яких вони виконуються, визначають структуру змагальної 
діяльності [1]. 

Складність цієї структури в кожній грі залежить від кількості гравців, 
способу досягнення поставленої мети, правил гри, різноманітності технічних 
елементів тощо. 

Структуру змагальної діяльності в спортивних іграх деякі науковці 
пропонують представляти у вигляді багаторівневої системи, в якій кожен з 
дев'яти рівнів включає в себе попередні [1].  

Перший, самий широкий рівень – системно-цілісне протиборство двох 
команд. У ньому представлені всі компоненти структури змагальної 
діяльності та їх взаємозв'язку [3]. 

Другий компонент включає командні тактичні дії. Вони виконуються по 
черзі – в захисті і в нападі, при цьому одна команда нападає, інша - 
захищається. Вибір стратегії захисту або нападу є складним питанням і 
залежить від ряду факторів: підбору гравців, складу команди-суперника, 
системи гри суперників, стану (фізичного і психологічного) гравців команди, 
рівня технічної і тактичної підготовленості команди і суперника тощо [3]. 

Третій рівень – це групові тактичні дії. Вони виконуються в рамках 
загальної схеми гри з чергуванням захисту і нападу. Характер дій може 
істотно змінюватися під час гри [3]. 
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Четвертий рівень – індивідуальні тактичні дії, які узгоджуються з 
груповими і командними і обираються в залежності від особистих уподобань 
гравця, його фізичної підготовленості й технічної оснащеності, а також в 
залежності від вимог поточної ситуації [2]. 

Наступний п'ятий рівень складають ігрові прийоми техніка. Сюди 
входять дії, що виконуються при безпосередньому впливі на снаряд (м'яч, 
волан тощо). Широкий арсенал технічних дій, якими володіє гравець, 
дозволяє йому істотно урізноманітнити індивідуальні тактичні прийоми і 
активніше брати участь в групових і командних діях [2]. 

Шостий компонент включає в себе фізичні здібності гравців, які 
забезпечують освоєння технічних прийомів та їх успішне застосування в 
тактичних діях. Крім того, високий рівень розвитку фізичних якостей 
дозволяє підтримувати високу ефективність техніки і тактики протягом 
усього часу зустрічі [3]. 

Сьомий компонент складають психічні та психологічні властивості 
спортсменів, їх особистісні якості. У разі рівного розподілу фізичної та 
технічної підготовленості суперників саме вони визначають результат 
зустрічі. Найчастіше вони дозволяють команді перемагати суперників значно 
вищого класу [2]. 

Восьмий і дев'ятий компоненти – функціональні можливості і 
морфологічні ознаки організму спортсменів. Вони є основою для розвитку 
фізичних якостей і освоєння техніки гри [2].  

Ефективність змагальної діяльності в спортивних іграх визначається 
цілою низкою чинників, наприклад технічним арсеналом (кількістю освоєних 
технічних прийомів) гравців, тактичної підготовленістю, умінням 
застосовувати освоєні технічні та тактичні дії в змагальних умовах, 
комплектуванням команди (взаємодії між гравцями), рівнем розвитку 
морально-вольових якостей, фізичною підготовленістю, досвідом змагальної 
діяльності, ефективністю управління командою, дотриманням оптимальних 
умов підтримки працездатності. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Фізична підготовленість розглядається як педагогічний процес, під час 
якого розв’язується комплекс освітніх, виховних, оздоровчих завдань, 
формуються спеціальні знання, уміння, навички, створюються сприятливі 
умови щодо цілеспрямованого розвитку важливих фізичних якостей: сили, 
витривалості, гнучкості, координації, швидкості [2]. 

Необхідно проводити постійний контроль за рівнем фізичного розвитку 
студентів, аналізувати їх антропометричні характеристики, що до ВНЗ 
викладачам скорегувати рівень фізичних навантажень під час занять з 
фізичного виховання, здійснити індивідуальний підхід до кожного студента. 

Важливими є розробка спеціальних комплексів фізичних вправ та 
індивідуальних режимів рухової активності відповідно до рівня попередньої 
фізичної підготовленості студентів, стану їх здоров’я, необхідності 
попередження і подолання шкідливих звичок. Рекомендованим є 
диференціальний підхід під час кожного заняття. Підвищення ефективності 
та якості фізичного виховання студентів знаходиться в центрі уваги педагогів 
[3].  

Витривалість – це здатність організму протистояти фізичному 
стомленню в процесі м’язової діяльності. Для розвитку витривалості 
застосовуються найрізноманітніші фізичні вправи (циклічні, ациклічні, 
гімнастичні, легкоатлетичні, ігрові та інші). Додатковими засобами розвитку 
витривалості слугують дихальні вправи, використання факторів зовнішнього 
середовища, та інші основи, що вибирає викладач. Витривалість визначає 
адаптацію і стійкість до різних руйнівних чинників, забезпечує можливість 
творчого розкриття особистості і є важливою умовою її профорієнтації, 
особливо на етапі життєвого самовизначення [1]. 

Основними засобами виховання загальної витривалості (аеробного і 
комплексного характеру): 

 - активне функціонування більшості або всіх великих ланок опорно-
рухового апарату; 

 - переважно аеробне енергозабезпечення м’язової роботи;  
 - значна тривалість роботи (від декількох хвилин до декількох годин); 
 - помірна, велика і перемінна інтенсивність роботи.  
Найбільш поширеними в масовій практиці засобами виховання загальної 

витривалості є тривалий біг, пересування на лижах, велосипеді, плавання та 
інші циклічні локомоції помірної та перемінної інтенсивності.  
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Значну цінність у розвитку витривалості у студентів ЗВО має така 
організаційно–методична форма занять як «колове тренування». 

Колове тренування має ряд методичних варіантів, що розраховані на 
комплексне виховання різних фізичних якостей, серед яких: 

- колове тренування за методом тривалого безперервного вправляння 
(переважна спрямованість на виховання загальної витривалості); 

- колове тренування за методом інтервального вправляння з жорсткими 
інтервалами відпочинку (переважна спрямованість на виховання силової і 
швидкісно-силової витривалості);  

- колове тренування за методом інтервального вправляння з 
ординарними інтервалами відпочинку (переважна спрямованість на 
виховання силових та швидкісних здібностей у поєднанні з іншими 
компонентами фізичної працездатності) [2]. 

Для проведення занять за методом колового тренування необхідно 
попередньо ознайомити студентів зі інвентарем і технікою виконання вправ, 
виміряти і оцінити результати за показниками максимального тесту (МТ).  

Вправи, що входять до складу комплексів, повинні бути простими, 
доступними, не потребувати страхування. 

Вправи добираються таким чином, щоб забезпечити різноманітне й 
послідовне навантаження на різні групи м’язів – ніг, рук, пояса верхніх 
кінцівок, передньої черевної стінки, спини. Навантаження на основні групи 
м’язів змінюються на кожній «станції», тобто в той час, як одна група м’язів 
одержує імпульс для розвитку, інша – активно відпочиває [1]. 

В залежності від кількості вправ у комплексі групу ділять на підгрупи по 
3-5 чоловік. 

Перед заняттям розмічають місця (станції) для виконання вправ. Для 
більш чіткої організації занять біля кожної станції ставиться вказівник з 
графічним зображенням і стислим описом вправи, яку потрібно виконувати 
на цьому місці. Послідовність проходження станцій встановлюється по колу, 
прямокутнику або квадрату – в залежності від того, як більш раціонально 
використати площу залу і обладнання. Для кожної групи визначається перша 
станція і в якій послідовність буде здійснюватися перехід від станції до 
станції. Вправи на кожній станції повторюються багаторазово на визначену 
кількість разів або час. Індивідуальне навантаження визначається за 
допомогою так званого максимального тесту (МТ) – випробування на 
максимальне число повторень. 

Час і місце колового тренування на занятті залежить від мети і теми. 
Якщо комплекс виконується один раз (одне коло) – визначається 10 хв, якщо 
повторюється двічі (два кола) – 20 хв, якщо тричі – 30 хв (три кола) [3]. 

Вправи з дозуванням «одне коло» доцільно проводити в перші або 
останні 15 хв заняття; з дозуванням у «два кола» – в останні 20 хв; у «три 
кола» – в останні 30 хв заняття.  

Якщо на занятті буде інтенсивна робота з розвитку рухових навичок, які 
вимагають підвищеного напруження фізичних і вольових зусиль, комплекс 
колового тренування проводиться на початку основної частини уроку і 
складається в основному з вправ загально-розвиваючого характеру і має за 
мету підготувати організм студентів до наступної роботи.  
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Якщо ж ставиться мета розвинути фізичні якості, а саме витривалість 
студентів, коли організм ще не втомився і готовий виконати роботу у 
великому обсязі, на початку основної частини занятті проводиться комплекс 
вправ загально-розвиваючого характеру з силовою спрямованістю (з великою 
кількістю силових і швидкісно-силових вправ). 

Актуальним залишається питання щодо розвитку витривалості. Адже, 
витривалість-невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості. Вона 
визначає адаптацію до різник складних ситуацій, особливо на етапі 
життєвого самовизначення. Сучасна вища освіта активно модернізується, що 
дає викладачам ще більшу змогу удосконалити свою діяльність, роблячи 
акцент на покращення працездатності та зміцнення здоров’я [1]. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я 
 

Рухова активність, яка лежить в основі фізичної культури, є одним з 
основних факторів, що впливають на рівень метаболічних процесів в 
організмі і стан кісткової, м'язової, серцево-судинної і дихальної систем 
організму. Фізіологічною основою впливу фізичної активності на людину є 
моторновісцеральні рефлекси. Нервові імпульси, що виникають в м'язах при 
роботі, сприяють активізації діяльності органів і функціональних систем, що 
позитивно позначається на роботі всього організму.  

Необхідно відзначити, що рухова активність є невід'ємною частиною 
способу життя людей, і залежить від загальної фізичної підготовки людини. 
величина рухової активності залежить від таких факторів як кількість 
вільного часу, мотивації і доступності просторів і структур [1]. 

Існує кілька видів рухової активності, які надають позитивний вплив на 
фізичний стан організму. Вони відрізняються один від одного і мають свої 
характеристики. Найбільш широко застосовуються ходьба і біг [2].  
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Оздоровча ходьба. Ходьба давно використовується як ефективний 
оздоровчий засіб. Природна і посильна ходьба благотворна для усіх життєвих 
функцій організму. Під час ходьби працюють усі м’язи, добре вентилюються 
легені. Здорова людина щодня повинна ходити 5-10 км, половину із них 
прискореним кроком. 

Прискорений крок – основа тренувального ефекту ходьби. Систематичні 
прогулянки (2-3 рази в тиждень) сприяють зниженню частоти серцевих 
скорочень, нормалізують сон, покращують травлення й т.п. тому ходьба 
корисна усім. І здоровим, і тим хто видужує . 

Оздоровчий біг. Спостереження показують, що систематичні заняття 
бігом уповільнюють процеси старіння. Корисно знати, що тривалість, а не 
швидкість бігу приносить найбільшу користь [3]. 

Одним із природних видів рухової активності є плавання. Різниця між 
температурою води і тіла людини дає чудову можливість для загартування. У 
воді понижується чутливість шкіри, зменшуються больові відчуття. При 
короткочасному подразненні теплою або холодною водою настає збудження, 
а при тривалому впливу – гальмування. Саме з цим пов’язаний 
заспокійливий вплив води на нервову систему. Лікувальне плавання вирішує 
також завдання загартування організму, зміцнення загального фізичного 
стану. Заняття плаванням сприяє ствердженню себе як особистості. Людина, 
яка раніше боялась води, долаючи підсвідоме прагнення до самозбереження, 
долучається до активних дій у воді і набуває впевненості в своїх силах [3]. 

Дослідники з питань фізичної культури вважають, що об’єм рухової 
активності за тиждень має становити для людей старших 25 років – 6-10, для 
18-25 років – 10-14, для школярів – 14-21, а для дошкільнят – 21-28 годин на 
тиждень. 

У 88,9% активних фізкультурників ризик серцево-судинних 
захворювань відсутній або мінімальний. У той же час у людей, які не 
займаються фізичною культурою, в тих же самих вікових групах ризик явний 
або виражений у 54%. Це означає, що переважна більшість свідомо чи в 
результаті необізнаності заперечує чи не єдиний засіб врятувати своє 
здоров’я, надаючи заняттям фізичною культурою лише незначну частину 
свого вільного часу (0,5% – жінки, 1,5% – чоловіки)  

Понад 80% смертей в Україні спричинено хворобами системи 
кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами 
легень, діабетом. Це ті хвороби, яким в багатьох випадках можна запобігти, 
змінивши спосіб життя. Недотримання базових правил харчування, режиму 
рухової активності, безпеки на дорозі, а також шкідливі звички є причиною 
численних хвороб і передчасної смертності. Так, українські чоловіки в 
середньому живуть 67 років, жінки – 77 (за даними Міністерства охорони 
здоровя). Це значно менше у порівнянні з тривалістю життя людей в інших 
європейських країнах. Рух здатний замінити всі ліки, але жодні ліки не 
замінять руху [4].  

Отже, фізична активність сприяє гармонійному розвитку людини та 
зміцненню здоров’я. Активна здорова людина завжди бадьора й 
життєрадісна. 
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Достатня рухова активність – одне з правил здорового способу життя та 
умова росту й розвитку людини. Розрізняють рухову активність низьку, 
помірну й інтенсивну. Щоб підтримувати гарну фізичну форму, слід обирати 
фізичні вправи і види спорту, що сприяють розвитку фізичних якостей. Такі 
вправи поділяють на аеробні та анаеробні. Щоб попередити негативний 
вплив деяких фізичних вправ і видів спорту на здоров’я, слід додержуватися 
принципів рухової активності [4, 5].  
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Збереження та зміцнення здоров’я молоді є одним із головних завдань 
соціальної програми нашої держави. В аспекті суттєвого погіршення 
психофізичної готовності студентської молоді питання збереження її 
здоров’я неможливо розглядати поза контекстом фізичного виховання, що 
має у цьому ракурсі неабияке соціальне значення.  В умовах упровадження 
карантинних заходів це набуває надзвичайної актуальності, коли весь час 
студенти вимушені витрачати лише на розумову активність. Саме тому 
питання збереження та покращення здоров’я студентської молоді, зважаючи 
на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших [2, 3]. 



52 

Оскільки підтверджуються нові випадки COVID-19 громадян просять 
залишатися в режимі домашнього карантину. Фітнес-центри та інші точки, де 
передбачається активна рухова діяльність, тимчасово закриті. Перебування 
вдома протягом тривалого періоду часу може серйозно ускладнити 
підтримання фізичної активності.  Сидячий спосіб життя і низький рівень 
фізичної активності можуть мати негативний вплив на здоров'я, 
благополуччя і якість життя. Фізичні вправи допоможуть зберегти спокій і 
захистити здоров'я протягом цього часу [1]. 

Для домашнього фітнесу існує дві головні опції – скинути зайву вагу або 
просто підтримувати фізичний стан. Відповідно до обраної мети необхідно 
розробити систему занять та розрахувати кількість часу для досягнення 
бажаного результату. Але перед початком занять обов’язково 
проконсультуйтеся з сімейним лікарем стосовно допустимого навантаження 
та можливих ускладнень. 

Щоб схуднути потрібно приділяти увагу кардіотренуванням, тобто 
робити більше активних рухів. Наприклад, можна просто стрибати на місці Є 
різні варіації цієї вправи: стрибки з дотягуванням колін до грудей, стрибки зі 
зведенням і розведенням ніг або, якщо є скакалка, то можна стрибати з нею. 
Звичайна розминка, котру всі робили на фізкультурі в школі, також може 
стати чудовим варіантом для кардіо, тому варто лише просто активно 
рухатись і не сидіти на одному місці. 

Для збільшення м’язевої тканини необхідні силові тренування. Для 
початку, якщо ви ніколи раніше не займались спортом, краще робити так 
звані «базові» вправи, котрі задіють одразу декілька частин тіла.  Звичайні 
присіди є дуже гарним прикладом базових вправ, оскільки напружуються 
м’язи ніг, спини та попереку.  

ВООЗ рекомендує 150 хвилин помірної фізичної активності або 75 
хвилин інтенсивного фізичного активності в тиждень або поєднання помірної 
та інтенсивної фізичної активності. Дотримання цих рекомендацій можливо в 
домашніх умовах з урахуванням відсутності спеціального обладнання і 
обмеженого простору [1]. 

У занять вдома є кілька значущих переваг. По-перше, ви не прив'язані до 
розкладу: ніяких «ми не пускаємо на тренування, якщо ви запізнилися на 15 
хвилин». По-друге, куди простіше розібратися з технікою виконання вправ. 
Якщо щось незрозуміло, можна просто перемотати відео інструкцію і 
прослухати пояснення ще раз .  По-третє, ви економите час. Не потрібно 
збирати сумку і добиратися до залу [2, 4].  

Можна зробити висновок, що займатися спортом необхідно кожній 
людині.  Не так вже й складно виділити 30 хвилин в день, щоб зробити 
гімнастику. Здоров'я – це найцінніше, що є у людини, і його потрібно берегти 
і зміцнювати.  А заняття спортом – це один з найдоступніших і приємних 
способів турботи про власне здоров'я. 



53 

Список використаних джерел: 
1. Гринчук А. А., Чехівська Ю. С. Розвиток координаційних здібностей у 

студентів-баскетболістів у вищих навчальних закладах. Молодий вчений: 
2018. № 4(1). С. 201-204. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4%281%29__49  

2. Фізичне виховання: дистанційненавчання. URL: 
https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/dystantsiine-navchannia 

3. Чехівська Ю. С., Гринчук А. А. Оздоровчий біг як засіб підвищення 
працездатності студентської молоді у закладах вищої освіти. Scientific Letters 
of Academic Society of Michal Baludansky. 2018. №4. С. 58-60. 

4. Чехівська Ю.С. Фізична активність студентів першого курсу у закладі 
вищої освіти. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 
Volume 8, No. 3/2020. С. 77-79 
 

Марина Складанюк, 2 курс, група ФБСС-21д 
Науковий керівник: Микола Пуздимір, 

 доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ЗАСОБИ АЕРОБІКИ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Аеробіка є одним із напрямків масової фізичної культури. Як 
наголошують науковці, всебічний вплив засобів аеробіки на організм дітей 
шкільного віку та студентської молоді обумовлений широким вибором вправ, 
що застосовуються під час проведення занять цим видом фізичної 
активності. При цьому арсенал таких вправ постійно поповнюється і 
розширюється за рахунок використання вправ із різних видів спорту, які 
виконуються під музичний супровід та із застосуванням певної методики. 
Використання музичного супроводу створює позитивний психоемоційний 
фон, який сприяє зняттю наслідків стресових реакцій і підвищенню настрою 
[2]. 

У сучасній вищій школі відбір і застосування фізичних вправ будуються 
з урахуванням рішення трьох основних складових - оздоровчої, освітньої та 
виховної [1]. Для вирішення усього спектру завдань аеробіка володіє 
широким набором вправ. Ці вправи відрізняються суто заданими умовами 
виконання, до яких можна віднести певний ритм рухів, тренувальне 
навантаження, послідовність побудови комбінацій з окремих аеробних вправ. 
Як наслідок цього, викладач фізичного виховання може задавати певну 
спрямованість впливу аеробних вправ на організм студентів та формувати 
основи їх здоров'я. 

У зміст програми рекомендують включати засоби для покращення 
фізичних якостей в окремих частин тіла, а також різні види рухових 
комбінацій. Виконуються різні зв'язки з базових елементів, спрямовані на 
розвиток рухових здібностей. Вибір послідовності проведення різних 
рухових зв'язок здійснюються за принципом їх впливу на організм [3]. 
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З огляду на вікові особливості організму студенток, обов'язковою 
умовою вважається включення вправ для розвитку силової витривалості 
м'язів нижніх кінцівок, черевного преса, гнучкості хребта і кульшових 
суглобів, а також дихальних вправ. Дозування інтенсивності навантаження на 
занятті повинно здійснюватися в межах 70% від максимального порога 
частоти серцевих скорочень (140-150 уд. / хв). Такий інтервал є дещо вищим 
нижньої межі інтенсивності, при якій відбувається покращення 
функціонального стану кардіореспіраторної системи [1]. 

Для організації занять аеробікою виділені наступні групи засобів: 1) 
вправи, що виконуються в положенні стоячи на місці: вправи для м'язів рук і 
плечового поясу (піднімання і опускання, згинання та розгинання, 
приведення та відведення) виконуються в різних напрямках; для м'язів 
тулуба і шиї (повороти, нахили, скручування); для м'язів ніг (випади, махи, 
піднімання і опускання); 2) вправи, що виконуються в положенні сидячи і 
лежачи на спині: вправи для м'язів живота і спини (піднімання і опускання 
тулуба з положення лежачи на спині і животі, те ж саме зі скручуванням, 
приведення і відведення ніг); для стоп (кругові рухи, згинання та 
розгинання); для м'язів ніг (піднімання і опускання, махові рухи); 3) 
стрибкові вправи: стрибки на одній і двох ногах (можливо із просуванням в 
різних напрямках); зі зміною положення (зі стійки ноги разом в стійку ноги 
нарізно, зі стійки ноги нарізно на одну ногу тощо); 4) вправи з елементами 
ходьби і бігу: ходьба і біг в поєднанні з ударами; ходьба і біг на місці з 
виконанням різних рухів; ходьба в різних напрямках (вперед, назад, вправо, 
вліво, по діагоналі); танцювальні комбінації з елементами ходьби, бігу та 
стрибків [3]. 

Під тренуванням пілатес з великим обладнанням розуміється фітнес-
методика, вправи якої виконуються на спеціальних тренажерах. Головними 
особливостями тренування пілатесу є робота з глибокої мускулатурою 
людини, одночасної стабілізацією тіла, збільшення його мобільності та 
рухливості, а також виправлення дефектів постави за рахунок різних 
асиметричних вправ. Робота з глибоким м'язовим шаром дозволяє покращити 
м'язову пропріорецепцію, тим самим з'являються нові нервово-м'язові 
зв'язки, формується новий, правильний, руховий навик і змінюється руховий 
стереотип руху. Саме цей момент є ключовим у виправленні асиметрії і 
порушеннях постави підлітків 

Застосування степ-аеробіки призводить до значного зниження величини 
жирового компонента і збільшення м'язового компонента маси тіла, що 
підтверджується даними багатьох досліджень [2]. 

На заняттях фанк / хіп-хоп-аеробікою при використанні безперервного 
методу тренування спостерігалася постійна зміна ритму рухів з включенням 
елементів високої інтенсивності (високоамплітудні рухи в швидкому темпі, 
швидкі зміни положення ланок тіла, інтенсивні локальні рухи та ін.). Основне 
навантаження спрямоване на м'язи нижніх кінцівок і нижньої частини тулуба. 
Техніка рухів в фанк / хіп-хоп-аеробіці відрізняється «розслабленим» 
положенням верхньої частини тулуба і плечового поясу.  
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Науковцями доведено, що чергування різних видів аеробіки під час 
систематичних занять сприяє менш вираженому впливу на зміни величин 
антропометричних показників, але викликає значне зниження жирового 
компонента маси тіла. Для появи статистично значущих змін достатньо 
чотирьох місяців систематичних занять конкретним видом аеробіки [1]. 

Вченими доведено, що після перерви в заняттях відбувається 
відновлення втрачених величин жирового компонента і зниження набутого 
м'язового компонента маси тіла [2]. 

Для ускладнення виконання вправ використовують додатковий інвентар, 
такий як гантелі (1-4 кг), фітнес гумки, еластичні стрічки, набивні м'ячі (1-3 
кг), бодибари (до 6 кг). 

Таким чином, у зміст програми з фізичної культури для студентів 
непрофільних ЗВО вважається доцільним впровадження засобів аеробіки. 
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Досягнення високих спортивних результатів в умовах зростаючої 

конкуренції вимагає постійного удосконалення техніко-тактичної 
майстерності спортсменів [2].  Наприклад, наявність швидкої реакції ще не 
гарантує швидкого подолання дистанції. Вимоги до швидкості в різних 
рухових діях не однозначні. Наприклад, у спортивних іграх (теніс, баскетбол) 
вирішальне значення має стартова швидкість. А в стрибках у довжину – 
швидкість бігу по дистанції.  
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Існують такі поняття, що визначають швидкість: максимальна 
швидкість, швидкість прискорення, витривалість швидкості та швидкість 
зміни напрямку. 

Максимальна швидкість – це найвища швидкість, яку може досягти 
спортсмен. Зазвичай це відбувається через три-п’ять секунд після старту з 
нерухомого положення. 

Швидкість прискорення у таких видах спорту, як баскетбол, футбол та 
теніс, має вирішальне значення. Це види спорту, в яких виконуються короткі 
спринти, і максимальна швидкість може бути недосягнута. Можливість зійти 
з дистанції або взяти пролом, важливіша за максимальну швидкість у цих 
видах спорту. 

Витривалість швидкості – це здатність підтримувати максимальну 
швидкість або майже максимальну швидкість та протистояти наслідкам 
втоми. Події довше ніж п’ять секунд (наприклад, біг на 100–400 метрів, 
плавання на 50–100 метрів) та командні види спорту (наприклад, баскетбол, 
водне поло) та окремі види спорту (наприклад, теніс, сквош, бадмінтон ), 
коли час між спринтами недостатньо довгий для відновлення, вимагає 
високого рівня швидкісної витривалості. 

Швидкість зміни напрямку є вирішальною у більшості командних та 
ракетних видів спорту. Можливість ухилятись або переслідувати суперника в 
командних видах спорту і швидко змінювати напрямок в ракетних видах 
спорту вимагає спритності, а також швидкості розгону [2, 3]. 

Наступні типи швидкості потрібно визначати та тренувати по-різному. У 
таблиці, наведеній нижче, видно, які з видів швидкості є важливими для яких 
видів спорту [1]. 

Таблиця 1 – Порівняння важливості типів швидкості для різних видів 
спорту 
Спорт Максимальна 

швидкість 
Швидкість 
розгону 
(прискорення) 

Витривалість 
швидкості 

Швидкість зміни 
напрямку 

Теніс, сквош, 
бадмінтон 

1 3 2 3 

Баскетбол 1 3 3 3 
Футбол, регбі,  3 3 3 3 
Плавання, їзда на 
велосипеді, біг 

3 2 3 Не 
застосовується

*1 – не дуже важлива, 2 – важлива, 3 – дуже важлива 
 

Згідно із таблицею, можна зробити висновок, що найменш важливою у 
сквоші, тенісі бадмінтоні є максимальна швидкість; прискорення, швидкість 
зміни напрямку та витривалість є більш важливими у розглянутих видах 
спорту в загальному. Отже, не завжди максимальна швидкість спортсмену у 
спорті є показником успіху у змаганнях в залежності від виду діяльності.  

Елементарні форми прояву швидкості в різноманітних поєднаннях і у 
сукупності з іншими фізичними якостями і технічними навичками 
забезпечують комплексні прояви швидкісних можливостей у складних 
рухових діях, які характерні для побутової, виробничої, тренувальної і 
змагальної діяльності [4]. 
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ЗАСOБАМИ ФIТНЕСУ 
 

Сучаснi умoви вищoї шкoли висувають пiдвищенi вимoги дo фiзичнoї 
пiдгoтoвленoстi i стану здoрoв'я студентiв. Навчальний прoцес з фiзичнoгo 
вихoвання у закладах вищої освіти (ЗВО) спрямoванo на змiцнення здoрoв'я, 
рoзвитoк фiзичних якoстей i на пiдвищення рiвня працездатнoстi студентiв. 
Прoблемна ситуацiя, яка склалася на сьoгoднi, вказує на актуальнiсть 
визначення чинникiв, якi забезпечують висoкий рiвень фiзичнoї та рoзумoвoї 
працездатнoстi у прoцесi навчання у ЗВО, на неoбхiднiсть вивчення 
закoнoмiрнoстей i взаємoзв'язку мiж рiвнями рухoвoї активнoстi, 
пoказниками фiзичнoї пiдгoтoвленoстi i характеристиками рoзумoвoї 
дiяльнoстi студентiв.  

Пiд силoю рoзумiється здатнiсть людини перебoрювати зoвнiшнiй oпiр 
абo прoтидiяти йoму за рахунoк м'язoвої напруги. Сила мoже прoявлятися 
при статичнoму режимi рoбoти м'язiв без змiни їхньoї дoвжини, а такoж при 
динамiчнoму, кoли дoвжина м'язiв абo зменшується, абo збiльшується 
(пoступoвий режим) [2].  

Гoлoвнoю складoвoю, щo характеризує висoкий рiвень силoвoї 
пiдгoтoвки студента є сукупнiсть наступних фактoрiв: а) свiдoме вoлoдiння 
рухами свoгo тiла; б) м’язoва пам’ять; в) вчасне рoзслаблення м’язiв; г) 
реалiзацiя максимальнoгo м’язoвoгo ефекту в найкoрoтшi термiни при 
oптимальнiй витратi сил [3]. 
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З метою зміцнення здoрoв’я, людина пoвинна займатися спoртoм, 
дотримуватися oптимального режиму фiзичнoї активнoстi. Тiльки тi фiзичнi 
навантаження, якi викoнуються людинoю мoтивoванo, свiдoмo, iз бажанням, 
цiкавiстю й викликають пoзитивнi емoцiї, надають вiдчутний ефект у 
змiцненнi та збереженнi здoрoв’я. Усiм вищеназваним вимoгам вiдпoвiдають 
сучаснi види фiтнесу й аерoбiки, oскiльки їхня пoпулярнiсть ґрунтується саме 
на мoжливoстях iндивiдуалiзувати заняття, емoцiйнiсть яких визначається 
викoнанням рухiв пiд музику. 

Фiтнес - це oздoрoвча метoдика, щo дoзвoляє змiнити фoрми й вагу тіла 
iз подальшим закрiпленням дoсягнутого результату [1].  

Якщo ж звернутися дo наукoвих пoнять, тo фiтнес - це здатнiсть серця, 
крoвoнoсних судин, легенiв i м'язiв працювати з максимальнoю 
ефективнiстю. Адже не секрет, щo фiзичнo пiдгoтoвлена людина вoлoдiє 
мiцним здoрoв'ям i вищим рiвнем функцioнальних здiбнoстей, щo 
забезпечують висoку якiсть життя та її фізичну працездатнiсть. 

Метoю рoзвитку силoвих якoстей у студентiв є змiцнення здoрoв’я, 
висoкий рoзвитoк oснoвних силoвих якoстей, неoбхiдних студенту, 
фoрмування загальнoї фiзичнoї пiдгoтoвленoстi та ствoрення мiцнoгo 
фундаменту для пiдвищення працездатнoстi та фoрмування мoтивацiї дo 
занять спoртoм у ЗВО. Oснoвнi завдання фізичних навантажень під час 
занять фітнесом спрямoванi на:  

1) пiдвищення рiвня загальнoї фiзичнoї пiдгoтoвленoстi та 
працездатнoстi;  

2) переважний рoзвитoк силoвих якoстей, спецiальнoї витривалoстi, 
швидкoстi, кooрдинацiї та гнучкoстi;  

3) пoкращання фiзичнoгo рoзвитку, функцioнальних мoжливoстей 
кардioреспiратoрнoї системи та змiцнення фiзичнoгo здoрoв’я студентiв;  

4) oвoлoдiння та вдoскoналення технiчнoї пiдгoтoвленoстi в спoртi;  
5) пiдвищення стiйкoстi oрганiзму дo дiї несприятливих чинникiв 

навкoлишньoгo середoвища та навчання;  
6) пiдвищення спoртивнoї майстернoстi та дoсягнення висoких 

результатiв у спoртi;  
7) рoзвитoк iнтересу дo занять з фiзичнoгo вихoвання та фoрмування 

мoтивацiї дo систематичних занять спoртoм [4, с. 212].  
Таким чинoм, силoвi якoстi є важливим кoмпoнентoм фiзичнoї 

пiдгoтoвленoстi студентськoї мoлoдi, мають специфiчнi для рiзних рухoвих 
дiй види прoяву та удoскoналюються при викoристаннi кoнкретних, наукoвo-
oбгрунтoваних метoдiв тренувальнoгo впливу. Oцiнка рiвня рoзвитку силoвих 
якoстей є oбoв`язкoвoю умoвoю реалiзацiї фiтнес-прoграм i технoлoгiй у 
прoцесi фiзичнoгo вихoвання студентiв. 

Фiзична, зoкрема силoва пiдгoтoвленiсть студентiв, пoвинна 
здiйснюватися пiд час прoведення занять із фiтнесу з викoристанням 
дoступнoгo iнвентаря та устаткування. Але лише за oднiєї умoви, якщo 
викладач навчає правильнo викoнувати рухoвi дiї та вихoвує у них загальнi 
фiзичнi якoстi. 
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД МАСИ ТІЛА ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ 

ПОКАЗНИК ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

За визначенням міжнародного комітету стандартизації тестів, фізичний 
стан характеризується станом здоров’я людини, статурою, конституцією, 
функціональними можливостями організму, фізичною працездатністю й 
фізичною підготовленістю [1].  

З метою визначення провідних чинників, що характеризують фізичний 
стан людини, відбору інформативних критеріїв оцінювання, розробки 
градацій, ефективних тренувальних програм, спрямованих на його 
покращення, науковцями здійснено багатофакторний, багаточисленний 
кореляційний і регресивний аналіз показників, які відображають фізичний 
розвиток, фізичну підготовленість і морфофункціональний стан             
організму [3].  

Разом із тим, на противагу вищеназваного підходу до визначення 
поняття «фізичний стан» існують й інші точки зору. 
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На думку деяких учених [2], фізичний стан людини зумовлений не лише 
формами й пропорціями тіла, які відображають фізичний розвиток, але й 
ступенем розвитку вегетативних функцій організму та здатністю людини 
проявляти рухові якості.  

З огляду на те, що існують роботи, які вказують на обумовленість рівня 
аеробної продуктивності організму компонентним складом маси тіла, можна 
стверджувати про залежність фізичного стану від співвідношення жирової та 
м’язової тканини. Тому, визначення компонентного складу маси тіла 
становить значний інтерес для оцінювання фізичного стану. Так, за даними 
дослідників, збільшення жиру у осіб жіночої статі з віком призводить до 
зниження рівня фізичного стану, адже відомо, що у жінок після 30 років 
кожного десятиліття активність обміну речовин зменшується на 7-8%, що 
сприяє депонуванню жиру. Так, у віці 16-30 років жировий компонент маси 
тіла складає у середньому 23% від загальної маси тіла, 31-45 років – 28%, 
46-67 років – 32% [4].  

Відомо, що збільшення жирової маси вище за норму сприяє розвитку 
багатьох захворювань і скороченню тривалості життя. При цьому 
відбуваються негативні зміни в організмі, а саме: недорозвинення й 
гіпофункція скелетної мускулатури, зниження м’язового метаболізму та 
регуляції діяльності серця й суглобів.  

Важливим чинником, за допомогою якого можна здійснювати корекцію 
фізичного стану, виступають фізичні тренування, які через удосконалення 
механізмів адаптації покращують функціональну підготовленість організму. 
Зростання відсоткового вмісту м’язового компоненту призводить до 
можливості збільшення витрат енергії під час виконання фізичної роботи, що 
протидіє накопиченню жиру. Причому, між приростом м’язової маси та 
зниженням вмісту жиру і їх вихідними значеннями виявляється зворотна 
залежність: чим нижче вихідна величина показника м’язового компоненту та 
більше – жирового компоненту, тим краще проявляється ефективність 
тренувань. Крім того, за таких умов людині легше вести активний спосіб 
життя [4].  

Однак, учені вказують на те, що значне збільшення м’язового 
компоненту маси тіла спостерігається за певної інтенсивності тренувань. 
Значення фактору інтенсивності підкреслюється в роботах ряду авторів. Крім 
того, виявлено, що ефективність впливу фізичних вправ на фізичний стан 
загалом і компонентний склад маси тіла зокрема проявляється лише за 
умови, якщо їхня інтенсивність становить не менше 60% від максимального 
споживання кисню [1].  

У свою чергу, важливою умовою покращення морфофункціональних 
показників є періодичність тренувань. Так, результати досліджень ряду 
науковців переконливо свідчать про те, що для попередження зниження рівня 
фізичного стану слід тренуватися не менше трьох разів на тиждень. 
Протилежний вплив на рівень фізичного розвитку має тривала бездіяльність 
[3].  
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Існують декілька підходів до характеристики поняття «фізичний 
розвиток». З одного боку фізичний розвиток трактують як комплекс морфо-
функціональних властивостей організму, що визначають запас його фізичних 
сил. Також фізичний розвиток дітей визначають як процес формування 
структурно-функціональних властивостей організму, який росте. З іншого 
боку, науковці пропонують фізичний розвиток слід розглядати як комплекс 
морфо-функціональних ознак, що характеризують віковий рівень 
біологічного розвитку дитини [4]. 

Таким чином, є два основні трактування терміну «фізичний розвиток»:  
- як комплекс показників, що свідчать про рівень «міцності» 

здоров’я індивіда, «запас його фізичних сил»; 
- комплекс ознак, що відображають рівень (і процес) вікового 

розвитку.  
Ці оцінки базуються на порівнянні індивідуальних морфо-

функціональних показників індивіда з середньостатистичними віковими й 
статевими нормативами та стандартами. 

У кожній віковій групі властиві особливості будови і функцій системи 
організму і психологічні особливості, облік яких необхідний для 
раціонального фізичного виховання. 

Отже, фізичний стан людини залежить від цілого ряду чинників, 
впливаючи на які за допомогою засобів фізичного виховання, можна 
підвищувати його рівень.  
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ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ  
 

Студентська молодь становить науковий, культурний, оборонний 
потенціал України, генофонд нації. Збереження та зміцнення здоров’я 
студентів є складною культурно-освітньою, економічною і соціально- 
політичною проблемою, а підвищення рівня їх фізичної підготовки є 
найактуальнішим завданням, яке гостро стоїть перед українським 
суспільством. Фізичне виховання є не лише засобом виховання й поліпшення 
фізичної підготовки юнаків і дівчат, а нерідко основним чинником 
відновлення та зміцнення здоров’я в період становлення й кінцевого 
формування організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, 
могутнім джерелом підвищення загальної та розумової працездатності [4]. 

Традиційно фізичне виховання та фізичну культуру у ЗВО розглядають 
як навчальну дисципліну, спрямовану на вдосконалення біологічної сутності 
молоді. В процесі фізичного виховання вирішуються наступні завдання: 
зміцнення здоров’я студентів, підвищення рівня життєдіяльності, опірності 
організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища; 
підвищення функціональних можливостей організму до необхідного 
безпечного або належного рівня розвитку фізичних якостей; оволодіння 
руховими вміннями і навичками, що сприяють безпечній життєдіяльності 
людини; засвоєння знань з галузі фізичної культури та навчання їх 
прикладному використанню з метою вдосконалення свого організму; 
формування мотиваційних установок студентів на фізичне та духовне 
самовдосконалення; формування світогляду, етичне, моральне виховання: 
повага до людини, повага до своєї Батьківщини, своєї професії, до самого 
себе. Специфікою фізичної культури є задоволення потреби людини у 
регулярній збалансованій руховій активності, в набутті знань про процеси 
фізичного розвитку організму людини, формування і розвиток її 
фізіологічних здібностей (рухових якостей) [2]. 

 Аналіз статистичних даних по дослідженням, проведеним з вивчення 
стану здоров'я студентської молоді, виявив, що рівень здоров'я 
підростаючого покоління має тенденцію до постійного зниження. Традиційні 
заняття з фізичної культури у ЗВО є малоефективними для оздоровлення, для 
прилучення до здорового способу життя молоді, не задовольняють їх 
потребам, що веде до зниження інтересу не тільки до занять фізичною 
культурою у ЗВО, а й взагалі до всієї фізичної культури. Тому все більш 
актуальною стає проблема пошуку ідей оновлення, модернізації занять з 
фізичної культури у ЗВО. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми на наш 
погляд і, на думку фахівців, є впровадження фітнес-програм в систему 
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фізичного виховання ЗВО. Фітнес-програми володіють комплексним 
розвитком і роблять позитивний вплив на організм тих, хто займається, 
відповідають сучасному способу, темпу і якості життя суспільства, що має 
сприяти підвищенню інтересу до занять фізичною культурою, поліпшенню 
стану здоров'я та підвищення рівня фізичної підготовленості студентів, 
залученню їх до здорового способу життя [1]. 

Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання 
конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які нині інтенсивно 
розвиваються. Поняття "фізкультурно-оздоровча технологія" об'єднує процес 
використання засобів фізичного виховання в оздоровчих цілях і наукову 
дисципліну, котра розробляє і удосконалює основи методики побудови 
фізкультурно-оздоровчого процесу [4]. 

Практичним проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному 
вихованні є різні фітнес-програми, котрі становлять основний зміст 
діяльності фізкультурно-оздоровчих груп. 

Фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально організованої 
у рамках групових або індивідуальних (персональних) занять, можуть мати 
як оздоровчо-кондиційну спрямованість (зниження ризику розвитку 
захворювань, досягнення й підтримка певного рівня фізичного стану), так і 
переслідувати цілі, пов'язані з розвитком здатностей до вирішення рухових і 
спортивних завдань на досить високому рівні [3]. 

У першому випадку фітнес-програми орієнтовані на цілі оздоровчого 
фітнесу, у другому – спортивно-орієнтованого або рухового. 

Класифікація фітнес-програм ґрунтується:  
а) на одному виді рухової діяльності (наприклад, аеробіка, оздоровчий 

біг, плавання та ін.);  
б) на поєднанні кількох видів рухової активності (наприклад аеробіка 

та бодібілдинг; аеробіка та стретчинг; оздоровче плавання і біг та ін.);  
в) на поєднанні одного або кількох видів рухової активності та різних 

факторів здорового способу життя (наприклад, аеробіка та загартовування; 
бодібілдинг і масаж; оздоровче плавання та комплекс водолікувальних 
відновлювальних процедур та ін.) [2] 

У свою чергу фітнес-програми, засновані на одному виді рухової 
активності, можуть бути розділені на програми, в основу яких покладено: 

- види рухової активності аеробної спрямованості; 
- оздоровчі види гімнастики; 
- види рухової активності силової спрямованості; 
- види рухової активності у воді 
- рекреативні види рухової активності; 
- засоби психоемоційної регуляції.  

Різноманітність фітнес-програм не означає довільності їх побудови – 
використання різних видів рухової активності повинно відповідати основним 
принципам фізичного виховання [3]. 

Якою б оригінальною не була та чи інша фітнес-програма, в її структурі 
виділяють наступні частини (компоненти): 

- розминка; 
- аеробна частина; 
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- кардіореспіраторний компонент (частина програми, орієнтована на 
розвиток аеробної продуктивності); 

- силова частина; 
- компонент розвитку гнучкості (стретчинг); 
- заключна (відновлювальна) частина [1]. 

Наведена узагальнена структура фітнес-програми може зазнавати змін 
залежно від цільової спрямованості занять, рівня фізичного стану тих, хто 
займається та інших факторів. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Однією з найважливіших проблем сьогодення є проблема збереження і 

зміцнення здoров'я студентської молоді. Це oдна з найбільш кількісних груп 
у сoціальній структурі населення, об'єднана певним віком, специфічними 
умовами праці і життя. Тому пoтреба збереження та зміцнення здоров’я 
підрoстаючого покоління, підвищення ефективності системи фізкультурнoї 
oсвіти, фізкультурно-оздoрoвчої діяльності закладів середньої освіти 
зумовлює необхідність формування повнoцінної мoтивації до занять 
фізичною культурою, оскільки саме потребніснo-мотиваційна сфера 
особистості виступає тією рушійною силою людської поведінки. 
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У зв’язку з погіршенням епідеміoлогічної ситуації в Україні та м. 
Вінниці, пoв’язаної із запoбіганням захворювання на коронавірус, 
спричиненої поширенням кoронавірусної хвoроби (COVID-19), у 
Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулися зміни у 
графіку та oрганізації освітнього процесу у поточному навчальному році. Для 
реалізації oсвітнього прoцесу в дистанційній фoрмі стало необхідним 
використовувати електронну систему управління oсвітнім прoцесом і 
підтримки методичної та наукoвої роботи MOODLE та ZOOM. Все це 
поставилo дисципліну «Фізична культура» ще у більш складні умови та 
вимагало змін в прoцесі формування інтересу до занять фізичною культурою 
і призвелo до перегляду ставлення щодо проведення навчальних занять. 
Сьогодні необхідним є вміло та ефективно організовувати навчально-
виховний процес студентів, який сприятиме всебічному фізичному розвитку 
та забезпечувати необхідний рівень працездатності, психологічної стійкості 
та здоров’я.  

Мoтивація – це процес психічної регуляції, що впливає на напрям 
діяльнoсті і кількість енергії, яка мобілізується для її виконання. Вона тіснo 
пов’язана з пoтребами людини, oскільки з’являється при виникненні потреби, 
нестачі будь-чого. Мoтивація є початковим етапом психічнoї і фізичної 
активності. Фoрмування мотивації можливе лише тoді, коли людині вдається 
пов’язати ціль з особистісними цінностями. Чим більш значущі цінності, тим 
більш інтенсивною є його мoтивація. Чим більше особистісні цінності 
пов’язані з результатом майбутньої діяльності, тим більше внутрішні мoтиви 
підживлюватимуть енергію мотивації особистості. Сучасні вітчизняні 
психологи вважають проблему формування ціннісно-змістовних компoнентів 
прoфесійної спрямoваності найважливішим завданням прoфесійного 
самовизначення. Прoфесійне самовизначення – це довготривалий і 
багатоаспектний процес, що включає в себе свідомий пошук особистісно 
значущих сенсів професійної діяльності і пошук особистістю свого 
життєвого шляху. Б.Г. Ананьєв звертає увагу на “інтенсивне перетворення” у 
студентському віці всієї системи ціннісних орієнтацій особистості і 
формування ціннісно-змістовних компонентів професійної спрямованості [1].  

Щоб сформувати стійкий інтерес до фізичної культури, треба врахувати 
наявність трьох компонентів:  

1. Знання у певній галузі фізичної діяльності;  
2. Практична робота у цій діяльності;  
3. Емоційне задоволення, яке відчуває людина під час одержання 

знань і перевірки їх на практиці. 
У процесі проведення експериментальної роботи було виявлено, що 

інтерес до фізичної культури може виникнути навіть від одного компонента – 
емоційного задоволення, а далі треба розвивати й інші, щоб виробити 
стійкий інтерес. Дослідження показало, що отриманню ефективного 
результату при формуванні інтересу в студентів до фізичної культури сприяє 
використання таких прийомів:  

1. новизна, різноманітність методів та способів організації занять;  
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2. наявність конкретних і доступних завдань навчання;  
3. забезпечення чіткого розуміння суті й значення навчального 

матеріалу по частинах і в цілому; 
4.  використання нетрадиційних методів;  
5. постійне спонукання до самостійних занять фізичними вправами; 
6. контроль за досягненнями;  
7. використання засобів заохочення [2].  
Мотивація молоді до занять фізичними вправами багато в чому залежить 

від педагогічної кваліфікації наставників, уміння ними застосовувати 
відповідно до особистісних рис характеру молодої людину ті чи інші важелі 
впливу на свідомість учнів. Залучаючи молодь до занять і підтримуючи 
інтерес до них протягом тривалого часу, спеціаліст постійно спостерігає 
поведінку, їх психологічні особливості і залежно від цього користується 
підходящими до даного конкретного випадку мотиваційно- психологічними 
чинниками. Завдання тренерів, учителів фізичної культури полягає саме у 
тому, щоб застосовувати різні методи (наприклад заохочення) так, щоб вони 
підвищували відчуття успіху, додавали впевненості у своїх силах, а також 
сприяли підвищенню внутрішньої мотивації у тих, хто займається фізичними 
вправами.  

Існують різні способи мотивувати студентів на заняття фізичною 
культурою, проте найефективніший метод полягає в тому, щоб 
продемонструвати різні позитивні впливи фізичних навантажень. Ось деякі з 
них: інтерес до нової справи; цікаві форми проведення секцій; бажання 
самоствердитись в оточенні та у змаганні з іншими; вплив “колективної 
свідомості” (мовляв усі друзі займаються, піду і собі); бажання мати красиве 
тіло, щоб сподобатися особі іншої статі; бажання мати силу, щоб убезпечити 
себе від фізичних посягань з боку інших людей та щоб захищати інших; 
бажання бути здоровим і зовнішньо привабливим; для розвитку кар'єрних 
можливостей; наслідування особистого кумира (улюбленого спортсмена, 
кінозірки); наслідування іміджу фізичної сили і краси, що демонструються в 
кіно; бажання проводити дозвілля цікаво, корисно, спільно з друзями [3]. 

Завдання фізичного виховання у вищих навчальних закладах: 
 зміцнення здоров’я студентів, підвищення рівня життєдіяльності, 

опірності організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища; 
 підвищення функціональних спроможностей організму до необхідного 

безпечного або належного рівня розвитку фізичних якостей; 
 оволодіння руховими вміннями і навичками, що сприяють безпечній 

життєдіяльності людини; 
 засвоєння знань з галузі фізичної культури та навчання їх прикладному 

використанню з метою вдосконалення свого організму; 
 формування мотиваційних установок студентів на фізичне та духовне 

самовдосконалення; 
 формування світогляду, етичне, моральне виховання: повага до 

людини, повага до своєї Батьківщини, своєї професії, до самого себе [4]. 
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Таким чином, для формування мотивації до занять фізкультурою 
необхідно створити інтерес до занять фізичної культури, сформувати потребу 
у фізичному самовдосконаленні і потреби в регулярних заняттях, з метою 
підвищення рівня здоров'я, підвищення розумової і фізичної працездатності. 
Ще одним з важливих критерієв є побудова правильного плану занять. Вони 
не повинні бути однакові, а повинні включати в себе виконання різних вправ, 
щоб не виникала як фізична, так і психічна втома. Відповідно, необхідно 
враховувати здібності кожного студента до заняття тим чи іншим видом 
вправ, тому що у кожного різний фізичний стан. Мотивації до занять 
фізичної культури поділяються на загальні і приватні. До приватних можна 
віднести бажання студентів займатися фізичною культурою взагалі, до 
загальних відноситься бажання займатися улюбленим видом спорту.  

Види мотивів: 
1. Оздоровчі мотиви. Цей вид дає можливість зміцнення свого здоров'я і 

профілактиці захворювань, надаючи сприятливий вплив фізичних вправ на 
організм. 

2. Рухомо-діяльнісні мотиви. При заняттях фізичними вправами в 
організмі людини відбуваються зміни діяльності всіх систем, в першу чергу 
серцево-судинної і дихальної. Це благотворно впливає на організм і поліпшує 
фізичний стан. 

3. Змагально-конкурентні мотиви. Цей вид мотивації дозволяє 
поліпшити спортивні досягнення людини і отримати задоволення від своїх 
позитивних результатів. 

4. Естетичні мотиви. Зовнішній вигляд для студентів–це один з головних 
мотивів. Більшість осіб хочуть виглядати красиво і справляти враження на 
оточуючих. 

5. Комунікативні мотиви. Під час занять фізичною культурою і спортом 
спілкування як між 

викладачем і студентом, так і між студентами є невід'ємною частиною 
процесу. 

 6. Пізнавально-розвиваючі мотиви. Під час занять фізичною культурою 
студент прагне пізнати свій організм, свої можливості і, звичайно ж, 
поліпшити їх за допомогою заняття спортом. 

7. Творчі мотиви. Заняття фізичною культурою і спортом дають безліч 
можливостей для розвитку і виховання творчої особистості. 

8. Психолого-значущі мотиви. Під час занять фізичною культурою 
студент занурюється в стан якоїсь абстрактності від проблем, тим самим 
відбувається нейтралізація негативних емоцій у людини, тобто заняття 
спортом позитивно впливає на психічний стан молоді. 

9. Виховні мотиви. Під час занять фізичною культурою і спортом у 
студентів розвиваються навички самопідготовки і самоконтролю. 

10. Адміністративні мотиви. Заняття физичною культурою не є 
обов’язковими у ВНЗ України. Складання тестування з виявлення рівня 
фізичної підготовки також не є обов’язковим. 

Якщо предмет фізична культура повернути у навчальні плани як 
обов’язковий, зі складанням заліку – це буде одна із головних мотивацій.  
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Отже, ми прийшли до висновку, щоб підвищити мотивацію у студентів 
потрібно урізноманітнити навчальні та секційні заняття, для дівчат вести 
фітнес, а для юнаків силові тренування; заняття не повинні проходити 
монотонно, використовувати ігровий та змагальний метод, ширше 
використовувати активні методи навчання; посилити творчу складову при 
організації занять фізичною культурою. [4] Також ні для кого не секрет, що 
необхідно змінити систему оцінювання, затверджених МОН України тестів, 
рівня фізичної підготовки, які дозволяють поліпшити фізичну підготовку 
студентської молоді та, перш за все, зміцнити здоров'я. 
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КОРЕКЦІЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА 
ЗАСОБАМИ АКВАФІТНЕСУ 

 
Кожний віковий період людини залежно від статі характеризується 

специфічною перебудовою організму. З віком в організмі людини 
відбуваються суттєві морфофункціональні зміни, що проявляються у 
зниженні рівня функціональних можливостей організму, фізичної 
працездатності, показників фізичного розвитку, а також у здатності 
проявляти фізичні якості, що загалом відображається на їхньому фізичному 
стані [2].  

За таких обставин виникає потреба збереження фізичного здоров’я, що 
позитивно відображається на тривалості та якості життя, творчій та 
соціальній активності.  

Відповідно до думки фахівців, досягти високого рівня фізичного стану 
можливо за допомогою таких засобів фізичного виховання, які стимулюють 
аеробні процеси енергозабезпечення, підвищують енерговартість фізичної 
роботи, зменшують гравітаційний вплив на тіло, а також сприяють 
загартуванню організму [1].  
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З метою ефективного покращення рівня фізичної та функціональної 
підготовленості осіб різного віку застосовуються різноманітні інноваційні 
технології фізичного виховання, до яких належать і заняття аквафітнесом. 
Останній, як засіб фізичного виховання, характеризується широким спектром 
дій, а саме: оздоровчої, лікувально-профілактичної, рекреативної, 
кондиційної, навчальної та спортивно-орієнтованої спрямованості [3].  

Визначення компонентного складу маси тіла становить значний інтерес 
для оцінювання фізичного стану. Так, за даними науковців, збільшення жиру 
у жінок з віком призводить до зниження рівня фізичного стану, адже відомо, 
що у жінок після 30 років кожного десятиліття активність обміну речовин 
зменшується на 7-8%, що сприяє депонуванню жиру. Так, у віці 16-30 років 
жировий компонент маси тіла складає у середньому 23% від загальної маси 
тіла, 31-45 років – 28%, 46-67 років – 32% [1].  

Фізична діяльність в умовах водного середовища, зокрема під час занять 
аквафітнесом, має ряд особливостей, які відрізняють її від фізичної 
діяльності в умовах повітряного середовища. Такі особливості зумовлені 
низкою фізичних та механічних чинників, які впливають на людину у воді, а 
саме: її щільністю, в’язкістю, теплопровідністю, виштовхуючою силою, 
лобовим опором, гідростатичним тиском. 

На думку багатьох авторів, заняття в умовах водного середовища 
створюють сприятливі умови для роботи серцево-судинної системи, 
оскільки, перебуваючи у воді, людина виконує фізичні вправи в 
антигравітаційних умовах.  

Тиск води на шкіру й робота великих м’язових груп активізують роботу 
м’язового насосу, а глибоке дихання – дихального. Такі перетворення 
посилюють повернення крові по венах до серця, полегшуючи його роботу і 
збільшуючи ударний та хвилинний об’єми крові. Цьому сприяють 
відсутність значних статичних зусиль і достатнє розслаблення м’язів. За 
даними деяких дослідників, завдяки регулярним заняттям у воді, 
збільшуються функціональні резерви серця, уповільнюється (на 10-12 уд.хв-

1) частота серцевих скорочень у спокої, нормалізується артеріальний тиск [1].  
Водночас, завдяки гідростатичному тиску, під час роботи у водному 

середовищі відбувається так званий процес «активної гімнастики» 
кровоносних і лімфатичних судин через їхнє почергове звуження та розширення. 
При цьому поліпшується циркуляція крові у внутрішніх органах та 
знижується ризик її застою в нижніх кінцівках. Як засвідчили дослідження, 
під час занять у воді ЧСС підвищується меншою мірою, ніж на заняттях 
аналогічної інтенсивності в умовах повітряного середовища [3].  

Слід відзначити, що під час виконання вправ за умови занурення тіла у 
воду по плечі в різних вертикальних положеннях завдяки тиску води на 
грудну клітку дихальні м’язи, що забезпечують вдих, працюють в 
ускладнених умовах, долаючи опір води. Разом із тим, м’язи, які 
забезпечують видих, завдяки тиску води на грудну клітку працюють в дещо 
полегшених умовах [2].  
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Фахівці стверджують, що при глибокому черевному типі дихання під 
час виконання вправ у воді активізується робота діафрагми, яка здійснює 
масаж серця й внутрішніх органів. Зокрема, тиск діафрагми передається на 
печінку, підвищуючи виведення жовчі, а також на кишківник, покращуючи 
його секреторну й евакуаторну функції. Механічний вплив діафрагми на 
печінку в процесі виконання фізичних вправ у воді (під час глибокого 
черевного типу дихання) супроводжується також «витисканням» із печінки у 
напрямку до серця венозної крові та лімфи, що значною мірою полегшує 
роботу міокарда. Такий феномен носить назву «кардіоваскулярна функція 
діафрагми» [4].  

Результати досліджень компонентного складу маси тіла жінок 
30-36 років, які були отримані в ході дослідження Сальниковою С.В. 
переконують, що під впливом занять аквафітнесом без застосування та із 
застосуванням додаткових засобів у жінок зменшуються середні величини 
ваги тіла, ІМТ та жирового компоненту маси тіла. Разом із тим, середні 
величини м’язового компоненту зростають. Такі результати досліджень 
підтверджують емпіричні дані щодо позитивного впливу занять 
аквафітнесом на морфологічні показники людини. Проте, автором також 
встановлено, що з віком у жінок середнього зрілого віку вірогідного 
збільшення середньої величини вмісту м’язового компоненту не 
зареєстровано. На думку науковців, такі відмінності динаміки морфологічних 
показників у жінок 30-36 і 37-49 років пов’язані з процесами інволюції [4]. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
ФАХІВЦЯМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

 
Туризм є потужним фактором, що відроджує і формує національну 

культуру, а також слугує важливим засобом формування світогляду 
особистості. Поглиблення інтеграційних процесів на європейському 
континенті, розширення географії туристичних центрів і маршрутів у 
глобалізованому соціально-економічному просторі, зростання привабливості 
України для іноземних туристів роблять актуальним завдання подальшого 
розвитку вітчизняної галузі туристичних послуг. Успіх реалізації цього 
завдання значною мірою визначається якістю теоретичної та практичної 
підготовки фахівців туристичної сфери, зокрема їхньою здатністю діяти в 
багатомовному та багатоформатному, з точки зору поширення інформації, 
середовищі. 

Міжнародний туризм неможливий без вільного володіння іноземною 
мовою, оскільки комунікація на різних рівнях професійної та побутової 
діяльності потребує швидкого прийняття ефективних рішень, що базуються 
на інформації, отриманій з різних джерел: інтернет-ресурсів, законодавчих 
документів, усного спілкування з клієнтом, участі у міжнародних семінарах 
та вебінарах тощо. За даних умов з’являється потреба в іншомовній 
компетентності фахівця у сфері туризму, що володіє щонайменше двома-
трьома іноземними мовами, першою з яких є англійська мова як основний 
засіб комунікації у міжнародному світовому просторі. 

Професійна підготовка – це цілеспрямований процес навчання реальних 
і потенційних працівників професійним знанням та вмінням з метою набуття 
навичок, необхідних для виконання професійних функцій. Цьому сприяють 
різні форми здобуття професійної освіти – навчання у вищих і 
спеціалізованих навчальних закладах освіти, стажування на курсах 
підвищення кваліфікації, удосконалення професійної майстерності на 
виробництві. Потреби інноваційної вітчизняної економіки вимагають змін в 
освіті і професійній підготовці.  

«Компетентність» характеризує і визначає рівень професіоналізму 
особистості, яка володіє знаннями, уміннями та навичками, що дозволяють їй 
демонструвати професійно грамотне мислення, оцінку, думку. Компетентний 
спеціаліст, який не має необхідних компетентностей, що притаманні його 
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професії, не зможе повною мірою і в соціально значущих аспектах їх 
реалізувати. З цього випливає, що компетентність майбутнього фахівця є 
основним якісним показником освітнього процесу у вищому навчальному 
закладі. 

Іншомовна компетентність є важливим компонентом професійної 
підготовки фахівця в галузі туризму, оскільки іноземна мова виконує роль 
інструмента для успішної комунікації різного рівня та спрямованості, що є 
критично важливим фактором в умовах глобалізаційних процесів. Таким 
чином, постає питання змісту іншомовної компетентності та спектра умінь та 
навичок, необхідних фахівцю галузі туризму для подальшої професійної 
діяльності. 

Англійська мова галузі туризму, як мова професійного спрямування 
включає широкий спектр компетенцій, якими має володіти фахівець, зокрема 
спілкування з клієнтами та досягнення домовленості з питань житла 
(готельний бізнес), харчування (ресторанний бізнес), подорожі (транспорт), 
медичного страхування та безпеки життя, фінансових та банківських 
операцій, відвідування визначних місць та пам’яток тощо, ведення 
необхідної документації, написання листів, опрацювання скарг, ведення 
телефонних розмов, проведення переговорів, зустрічей, презентацій, 
складання рекламних матеріалів та інше. 

Сфера туризму – це та галузь, що потребує висококваліфікованих 
фахівців кардинально оновленого типу. Фахівець такого профілю повинен 
бути людиною з різнобічним гуманістичним і гуманітарним мисленням, 
здібним до самореалізації та саморозвитку, з чітко сформованою 
мовленнєвою культурою та етикою комунікативної поведінки. 

Варто зазначити, що сьогодні на Європейському континенті 
розмовляють на більш, ніж 225 мовах. Багато європейців вважають, що 
багатомовний спосіб життя є нормою. Не випадково статистичні дані 
свідчать, що майже половина громадян Європейського Союзу розмовляють 
принаймні ще на одній мові, окрім своєї рідної. 

Англійська продовжує збільшувати свою частку (нішу) як 
найрозповсюдженіша іноземна мова. Загалом найпоширенішими мовами 
Європейського Союзу є англійська (для 13 % населення вона є рідною; для 34 
%– іноземною); німецька (відповідно 18 % та 12 %); французька (12 % та 11 
%); італійська (13 % та 2 %); іспанська (9 % та 5 %); польська (9 % та 1 %). 
Щодо української мови, то вона зазвичай класифікується як регіональна 
європейська мова, на якій розмовляють в основному в Україні та сусідніх з 
нею державах. Це безперечно ускладнює проблему міжкультурного 
спілкування та створює перепони на шляху приєднання нашої держави до 
загальноєвропейського інтеграційного процесу. 

Оволодіння іноземними мовами – тривалий процес, важлива передумова 
особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Ефективна 
іншомовна підготовка майбутніх фахівців сфери туризму вимагає якісно 
нових підходів до змістової та організаційно-методичної сторін 
лінгводидактичної діяльності. При цьому не викликає сумніву, що основним, 
методичним принципом навчання іноземної мови має залишатися принцип 
комунікативності. 
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Комунікативний підхід особливо актуальний у підготовці спеціалістів 
для туристичної галузі, оскільки він полягає у створенні таких ситуацій, що є 
максимально наближеними до особливостей реального процесу комунікації. 
Це дає змогу цілеспрямовано розвивати необхідні навики та вміння, 
практикувати використання мовних форм та мовленнєвих зразків для потреб 
професійної діяльності. 

Існує три аспекти підготовки фахівців, що важливі для будь-якої сфери 
туризму. А саме: 

 фундаментальне навчання (теоретичні знання), яке відповідає за 
отримання знань згідно навчальному плану спеціальності; 

 технічне навчання (практичні знання), яке відточує майстерність і 
розробляє навички, необхідні для даної спеціалізації;  

 особисті здібності (психологія і самовдосконалення), що відображають 
особисті якості фахівця. 

Професійно-орієнтована іншомовна підготовка майбутніх фахівців з 
туризмознавства спрямована на: взаємодію викладачів і студентів у процесі 
навчання іноземної мови, що є джерелом інтенсивного саморозвитку 
студентів; інтеграцію процесів оволодіння професійно-орієнтованою 
іноземною мовою з розвитком особистісних якостей студентів, знанням 
культури країни носіїв мови, що вивчається та набуттям спеціальних 
навичок, які базуються на професійних і лінгвістичних знаннях; мотивацію 
навчання студентів; індивідуалізацію іншомовної підготовки студентів; 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; використання 
міжпредметних зв’язків, автентичних матеріалів та моделювання 
комунікативних ситуацій, наближених до реальних; орієнтацію навчального 
процесу на активну самостійну роботу, що формує автономію студентів, 
створює умови для їхнього самовираження та саморозвитку. 

Неперервна туристська освіта має базуватися на гуманістичній філософії 
й забезпечувати особистісноорієнтовану та професійно спрямовану 
освітньовиховну діяльність, сприяти розкриттю творчого потенціалу 
суб’єктів педагогічного процесу, забезпечувати туристську галузь України 
конкурентоспроможними фахівцями за всіма спеціалізаціями згідно з 
суспільними потребами. Її функціонування спрямоване на підготовку 
фахівців, здатних до професійного самовизначення, професійної 
самоактуалізації та самореалізації упродовж життя, зорієнтоване на постійне 
спілкування з туристами різних національних і культурних традицій, 
релігійних переконань та на гнучкість, мобільність, врахування потреб ринку 
праці, особливостей предмету і продукту праці в туризмі, наступність, 
випереджувальний підхід в освітньовиховній діяльності навчальних закладів 
туристського профілю. 

Зростання попиту на послуги туризму, приплив туристів до об’єктів 
туристичної діяльності зумовлюють необхідність володіння майбутніми 
фахівцями сфери туризму іноземними мовами. Роль мови зростає особливо в 
нинішніх умовах глобальної інтеграції бізнесу. 
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Отже, що комунікативний підхід у вивченні іноземних мов повинен 
базуватися на принципах неперервності освіти, професіоналізації, 
гуманізації, гнучкості навчальних курсів та програм, автономності та 
мобільності студентів, на поєднанні науковості навчання з практичною 
реалізацією цих досягнень та підготовці, що опирається на особистісно-
орієнтовану та професійно спрямовану освітньо-виховну діяльність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 
 

Світові тенденції нинішнього світу та ситуація сьогодення призвели до 
розповсюдження інформаційних мережевих технологій, відкрили нові 
перспективи розквіту освітнього процесу. Вдале поєднання саме 
модернізованих технологій із уже дійсними методами викладання стало 
гарантією успішної навчальної діяльності як науково педагогічних 
працівників, так і здобувачів вищої освіти. 

В умовах карантину, з яким ми нещодавно зіткнулися, усі заклади вищої 
освіти активно запровадили систему дистанційної освіти. 

Дистанційна освіта – це вивчення матеріалу та освітньої програми на 
відстані, тобто здобувач вищої освіти від науково педагогічного працівника 
відділений відстанню. Цей спосіб освітнього процесу характеризується 
використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій  та надає 
якісну інтерактивну та інформаційну колаборацію між здобувачами вищої 
освіти та науково педагогічними працівниками незалежно від місця їх 
перебування. 

Потрібно звернути увагу саме на опанування англійської мови в умовах 
дистанційного навчання, яке зосереджується на ефективності опанування 
навичкам спілкування, інтерактивних заходах та різних підходах, що можуть 
зацікавити здобувача вищої освіти та стимулювати його до поглибленого 
вивчення предмету. 
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Оволодіння іноземної мови сприяє підвищенню загальноосвітнього 
рівня та кваліфікації фахівців і розглядається як складовий елемент системи 
освіти, якому притаманні цілісність, автономність та специфіка. Вимоги до 
підготовки фахівців нового типу відображені у кваліфікаційних 
характеристиках випускників вищої школи (бакалаврів та магістрів) і 
передбачають наявність високої культури знання іноземної мови. Випускник 
немовного вищого начального закладу повинен опанувати навики розмовної 
мови, перекладу, читання та реферування текстів за фахом. 

У процесі оволодіння іноземною мовою необхідно організувати 
самостійні дії суб’єктів освітнього процесу у тому виді мовленнєвої 
діяльності, якому їх навчають. Це зумовлено тим, що особливість дисципліни 
«іноземна мова» полягає в тому, що метою навчання є не стільки знання про 
саму дисципліну, а саме вироблення певних навичок й умінь різних видів 
мовленнєвої діяльності на основі знань про спосіб діяльності, тобто, 
комунікативна компетенція завдяки якій здобувач вищої освіти може 
зрозуміти співрозмовника, а також виразити свою думку, точку зору усно й 
письмово. 

Новітні педагогічні технології мають спрямовуватися на розвиток 
пізнавальної та науково-пошукової діяльності здобувачів вищої освіти, 
відповідаючи при цьому дидактичним та практичним цілям  а також 
завданням освітнього процесу. До них необхідно віднести дискусії, рольові 
та ділові ігри, ситуаційний аналіз, метод проєктів, кейс технологію, участь у 
конференціях з підготовкою презентацій, тощо. Вони сприяють розвитку 
автентичної та спонтанної мови, спонукають до навчання та активно 
залучають у навчальний процес. 

До інформаційних технологій належать ті, які можуть бути використані 
для створення, збереження та передачі начального матеріалу, а також для 
технічного супроводу дистанційного здобування знань на базі 
телекомунікаційних засобів (Zoom, Skype, Viber, Google Meet, відео 
конференцій, онлайн-семінарів, вебінарів, веб-чатів тощо). 

Отже, можна підсумувати і сказати, що методика дистанційного 
здобування знань є ефективною та має ряд позитивних характеристик. 
Найважливішою, напевно, є можливість опановувати іноземну мову, навіть 
якщо попередньо людина за певних обставин не змогла цього зробити під час 
звичайного навчання. Також позитивними характеристиками дистанційної 
освіти є: оперативна передача будь-якої інформації на будь-яку відстань, 
доступ до різноманітних джерел інформації, конференції із колегами, 
викладачами із різних куточків світу. А ще, гнучкий графік занять, коли 
студент може навчатися у зручний для нього час. 

Однак система дистанційної освіти має певні недоліки. Найважливішим 
є те, що контроль набутих знань, тобто результатів, не можуть бути 
достовірними на сто відсотків, через відсутність безпосереднього візуального 
контакту. Проте, дистанційна форма навчання є найкращою альтернативою 
за відсутності інших варіантів.   
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Багато компаній не розширюються у глобальному масштабі або 
обмежуються країнами, де вони говорять однією мовою. Культурні та мовні 
бар'єри можуть призвести до непорозумінь у спілкуванні, страху та, як 
наслідок, виникненні ризику у бажаному веденні бізнесу. За статистикою, 
більшість компаній, які не експортують, визнають, що перепоною є саме 
мовні бар'єри, які унеможливлюють вихід на міжнародну арену. 

Ще ніколи не було більш вдалого часу для того, щоб мати працівників, 
які володіють культурою та мовними навичками, що відповідають їх ролі та 
майбутнім потребам компанії. Дослідження показують, що понад 64% 
керівників визнають, що саме непорозуміння зупинили майбутні і бажані 
міжнародні ділові угоди, і лише уряд Великобританії вважає, що торгові 
втрати, спричинені мовними бар'єрами, становлять понад 3,5% ВВП. Цей 
розрив стає дедалі більшим для країн, які менше покладаються на 
міжнародну торгівлю у відсотках від свого ВВП [1, с. 624]. Питання мовного 
бар’єру є актуальним в умовах сьогодення та є предметом вивчення багатьох 
науковців, серед яких В. Андрушко, В. Москаленко, О. Тєлєтов, Г. Федосова, 
Л. Федулова та інші. 

За словами Анке Корбін, генерального директора Globig та експерта в 
галузі міжнародної експансії, "Без вкладень у вдосконалення власних знань 
міжнародної мови та навичок своїх співробітників, ваша здатність досягти 
успіху у вашому глобальному розвитку буде обмежена". Транскордонні та 
навіть міжфірмові відносини висувають вимоги до компаній, яким вони 
наразі не готові відповідати. Це вкрай важливо мати стратегію 
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вдосконалення мови для будь-якої компанії, що підвищує здатність 
співробітників розуміти та поважати культурні та мовні відмінності, а отже, 
краще підтримувати і відповідати потребам бізнесу [2, с. 20]. 

Здатність компаній залучати найкращі таланти у всьому світі є більш 
імовірною, якщо співробітники відчувають, що вони здатні добре 
спілкуватися зі своїми менеджерами та в команді, що їх розуміють і 
оцінюють, незважаючи на їхні відмінності, а також актуальною є відсутність 
перешкод для просування по службі. 

Менеджери, які можуть спілкуватися не лише англійською, а й рідною 
мовою своїх транскордонних команд, навіть якщо вони не вільно володіють, 
є більш успішними. Це особливо важливо для операцій, передачі знань з 
безпеки, постановки цілей та управління зростанням талантів. Належне 
спілкування також є ключовим фактором міцної культури, яка поширюється 
на віддалені офіси [3, с. 248]. 

Відносини дуже важливі в бізнесі, і показувати, що ви вмієте говорити 
мовою майбутніх ділових партнерів, корисно. Навіть якщо ви тільки 
навчаєтесь, ваші додаткові зусилля дуже доречні. Переговори та укладення 
угод посилюють здатність спілкуватися, не погоджуватися, переривати 
розмову, висловлювати важливу думку та розуміти, коли договір готовий до 
укладення в іншій країні. 

Розглянувши статистичну інформацію, можна стверджувати, що близько 
85% керівників підприємств сходяться на думці, що їхній бізнес отримав би 
значну користь, якби працівники вдосконалили свої мовні навички. Велика 
Британія набагато прогресивніша в цьому питанні: ця країна не лише сприяє 
вивченню мови, але також забезпечує детальне вивчення мов, що призводять 
до збільшення прибутку. Наприкінці минулого року Британська Рада 
опублікувала звіт "Мови для майбутнього", який містить перелік 
найважливіших мов для міжнародних ділових відносин на найближчі роки. 
Серед перелічених мов виділяються: іспанська, арабська, французька, 
китайська, німецька, португальська, італійська, російська, турецька та 
японська. Слід також підкреслити, що англійська мова, безсумнівно, має 
ключове значення для сучасних світових ринків, хоча вона і не представлена 
в цьому списку [4, с. 50]. 

Мова як найбільший скарб народу суттєво впливає на такі глобальні 
організаційні процеси як робота з клієнтами, дизайн продукту, маркетинг, 
найм, оцінка, просування співробітників, впорядкування цінностей і норм,  
внутрішня звітність, інтеграція після злиття, інновації, вдосконалення 
процесів, об’єднання в команду та багато інших.  Це може вплинути на 
кожен аспект глобалізації, оскільки, лише вивчаючи мови, лідери можуть 
ефективно спілкуватися з різними людьми та культурами, що надалі 
допоможе їм рухатися до майбутнього світу та глобального бізнесу. 
Освоєння мови небезпідставно вважається поступовим процесом, і на цьому 
шляху є багато етапів, що задовольняють, хоча самостійне навчання може 
допомогти людям здобути мову до базового рівня компетенції за один-два 
роки [4, 50 с.]. 
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Існує кілька способів вдосконалити мовні навички існуючої команди, а 
також докласти зусиль, щоб найняти таланти з тими необхідними навичками. 
Одним з найефективніших способів навчання будь-якої робочої команди є 
розробка навчальної стратегії, забезпечення якісної мовної підготовки, 
встановлення цілей компанії з вивчення внутрішньої мови, які 
винагороджуються, та використання навичок у повсякденній діловій 
діяльності. 

Одним із найбільш захоплюючих та ефективних способів вивчення мови 
є зосередження уваги на завданнях та конкретних ділових ситуаціях, тому 
вже перші зразки діалогів, що вивчаються, є корисними та дають негайні 
результати [5, с. 255]. 

Вибір найкращої мови для бізнесу залежить від конкретних прагнень, 
виду роботи, напряму захоплень і бажаних країн для співпраці в 
майбутньому. Вивчення мов вважаємо життєвонеобхідним процесом, тому 
вмотивованість має бути глибшою, аніж просто для бізнесу. Це, безсумнівно, 
дасть кращий світогляд на ринку праці або в запуску особистого 
інноваційного стартапу. 

Важливо те, що вивчення іншої мови дає можливість відкрити іншу 
культуру. Ділове життя перебуває у процесі глобалізації, і наразі наше 
особисте життя таким же чином стає все більш глобальним, що робить все 
більш значимим вивчення іноземної мови у сучасному суспільстві. 

Отже, я вважаю, що наявність міжнародної стратегії розвитку мови для 
загального бізнесу та довгострокового зростання співробітників має сенс у 
багатьох аспектах. Будь-які вкладення в навички мовного спілкування, які 
робляться сьогодні, суттєво окупляться завтра. Висновок полягає в тому, що 
вивчення іноземних мов у діловому середовищі є важливим для досягнення 
успіху на сучасних міжнародних ринках, і що ця тенденція буде лише 
ставати сильнішою в майбутньому. 
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В умовах глобалізації міжнародних контактів зростає значення вивчення 

іноземної мови, якій належить роль важливого засобу спілкування. 
Особливого значення з огляду на це набуває організація професійно-

орієнтованого навчання студентів – фахівців з інформаційних технологій 
таким чином, щоб за визначений термін навчання вони досягли певного рівня 
іншомовної компетентності, який би давав змогу здійснювати ефективну 
комунікацію в професійній діяльності. 

Інноваційні інтернет технології призвели до вдосконалення системи 
навчання іноземним мовам: змінюються методи і форми викладання, зміст 
діяльності викладача, аудиторні та самостійні роботи студентів. Нові методи 
і форми викладання зорієнтовані на активну пізнавальну діяльність осіб, що 
навчаються. Реформування системи вищої освіти орієнтується на 
перспективні європейські тенденції в цій сфері. Вимоги до якості підготовки 
фахівців у сфері інформаційних технологій, здатних здійснювати свою 
роботу, спираючись на знання іноземної мови в системі вищої професійної 
освіти в Україні, постійно підвищуються. 

Розвитку іншомовної комунікативної компетенції у фахівців з ІТ під час 
навчання іноземним мовам та теперішній день сприяє використання 
інформаційно-комунікативних технологій, які надають можливість 
визначення про більш повну інформацію по темі. Технологічність стає 
сьогодні головною характеристикою діяльності викладача і означає перехід 
на вищий щабель організації освітнього процесу 

За допомогою інформаційної системи адміністрація ЗВО має можливість 
здійснювати планування навчально-виховної роботи. У внутрішній мережі 
реєструються вхідні та вихідні документи, зберігаються анкетні дані 
працівників і студентів, містяться навчально-методичні матеріали, робочі 
плани та програми, пакети нормативних документів Міністерства освіти, 
бібліотечні каталоги, на сайтах подається корисна інформація. складається 
розклад занять та готуються статистичні дані. 

Комп’ютеризація навчання іноземної мови допомагає полегшити доступ 
до інформації прискорити час вивчення мови. На даний момент існує 
величезний вибір мультимедіа продуктів, інтернет-сторінок, що містять 
інформацію, необхідну для вивчення іноземної мови, електронних 
підручників, баз даних з тематичними текстами і вправами. 
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Комп’ютеризоване навчання іноземним мовам має цілий ряд переваг, 
серед яких основними є індивідуалізація навчання, можливість визначення 
глибини і послідовності засвоєння вивченого матеріалу; варіативність 
застосування на різних етапах навчання; полегшення процесу сприйняття та 
запам’ятовування навчального матеріалу; розгалуження послідовності 
навчання на основі аналізу помилок студента; формування самооцінки 
студентів та створення умов для їхньої самостійної роботи. 

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна більш 
ефективно вирішувати ряд дидактичних і соціокультурних задач на занятті з 
іноземної мови у закладі вищої освіти, а саме: 

1. Формувати навички читання, використовуючи матеріали мережі 
різного ступеня складності. 

2. Відпрацьовувати побудову граматичних структур і практикувати 
їх правильне вживання у різних ситуаціях мовлення. 

3. Удосконалювати навички аудіювання на основі аутентичних 
звукових текстів із мережі Інтернет, навички монологічного і діалогічного 
мовлення на основі проблемного обговорення матеріалів веб-сайтів, навички 
письмового мовлення, індивідуально або у групах складаючи відповіді на 
питання, беручи участь у підготовці рефератів, творів, есе. 

4. Поповнювати активний та пасивний словниковий запас, 
знайомитися з країнознавчими поняттями. 

Усі перелічені переваги комп’ютерної форми навчання допомагають 
вирішити основне завдання мовної освіти – формування у ІТ фахівців мовної 
компетенції. 

Отже, сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів 
протиставляються традиційному вивченню іноземних мов. Щоб навчити 
спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві 
ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), 
які стимулюватимуть вивчення матеріалу і вироблятимуть адекватну 
поведінку. Поза спілкуванням Інтернет не має сенсу – це міжнародне 
багатонаціональне культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на 
електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, що говорять 
одночасно – наймасштабнішої за розмірами і кількості учасників розмови, 
яка будь-коли відбувалася.  
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ГОЛОВНІ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 
 

Відомо, що повнота, точність і правильність перекладу науково-
технічних текстів значною мірою залежить від того, наскільки правильно 
перекладач визначає і розуміє граматичні і жанрово-стилістичні форми, 
синтаксичні конструкції та структуру речення. Мова науково-технічної 
літератури відрізняється від розмовної мови або художньої літератури 
певними лексичними, граматичними та стилістичними особливостями.  

У перекладі всі аспекти тексту оригінала пов’язані між собою і дії 
перекладача нагадують багатопроцесорний комп’ютер, коли одночасно 
обробляється граматична, лексична, стилістична, загальнотекстова і 
комунікативна інформація. Зокрема, як граматика залежить від лексики, так і 
лексика залежить від граматичних моментів. 

Подібним же чином лексика і граматика тісно пов’язані з жанрово-
стилістичними проблемами, оскільки, наприклад, до стилістичних 
характеристик тексту відносяться і частотність вживання певних слів, і 
застосування певних граматичних форм та структур. Тому виокремлення 
лексичних, термінологічних і жанрово-стилістичних проблем перекладу в 
окрему перекладознавчу сферу є, з теоретичної точки зору, досить умовним, 
а можливо, й невиправданим. Проте при розгляді проблеми перекладу в 
навчальних, аналітичних та певною мірою евристичних цілях доцільним 
видається окремий розгляд різних аспектів і проблем перекладу, в даному 
випадку, лексичних, термінологічних і жанрово-стилістичних труднощів. 

Звичайно виокремлюють такі лексичні труднощі перекладу: 
багатозначність слів та вибір адекватного словникового відповідника або 
варіанта перекладу слова, особливості вживання загальнонародних слів у 
текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики, 
визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, 
переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі «фальшиві друзі» 
перекладача як псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані форми множини 
іменників та терміни-омоніми, іншомовні слова тощо. 

Серед жанрово-стилістичних труднощів перекладу англійських текстів 
на українську мову варто назвати переклад метафоричних термінів, образної 
і необразної фразеології, кліше і розмовні лексичні елементи, що вживаються 
в наукових і технічних текстах, особливості вживання в письмових текстах 
англійського особового займенника і жанрові особливості науково-технічних 
текстів та ін. 
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Причинами існування лексичних труднощів перекладу перш за все є 
розбіжності в картині світу англійської і української мов, особливості 
багатозначності англійських і українських слів, відсутність у мові перекладу 
відповідників нових термінів, особливості словотвору і термінотворення в 
англійській та українській мовах та ін. 

Серед причин, що зумовлюють існування жанрово-стилістичних 
проблем науково-технічного перекладу, слід назвати певні розбіжності у 
стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних 
текстах англійською і українською мовами, особливості вживання слів і 
сталих образних і необразних словосполучень та ін. 

Головними шляхами вирішення значних проблем перекладу є, по-перше, 
належна ідентифікація таких проблем, по-друге, знання і вміння 
застосування адекватних способів і прийомів перекладу лексичних елементів, 
словосполучень і фразеологічних одиниць, по-третє, прагматична адаптація 
тексту оригіналу під час перекладу і, по-четверте, формування сталих 
навичок подолання різного роду лексичних, термінологічних і стилістичних 
труднощів перекладу із урахуванням норм української мови та жанрових 
норм культури мови оригіналу.     
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PROFESSIONAL 

SELF-REALIZATION ABROAD 
 

Professional realization of young people does not lose its relevance, as well as 
the topic of employment of Ukrainians abroad remains relevant. The term 
“professional self-realization” means the process of professional development and 
growth of personality, which is an integral attribute of the disclosure and 
realization of personal professional potential. This process became a subject of 
investigation for many scientists and researchers, in particular Artemova O., 
Donchenko O., Pilipenko N., Shevchuk A. etc. 

According to the UN Human Development Report, Ukraine has an education 
index of 0.795: among 169 countries in the world it ranks the eighteenth. In view 
of this, Ukraine’s indicator is higher than, for example, in Spain, Britain, France, 
Poland or Portugal. Despite the fact that the quality of education in Ukraine is 
deteriorating, the intellectual potential of Ukrainian youth remains quite high [3]. 
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According to a survey conducted among Ukrainian students, the problem of 
youth employment is the most pressing: 64.5% said that this issue worried them at 
most. At the same time, only every third (29.1%) Ukrainian student was satisfied 
with life in Ukraine and saw prospects for themselves. Among the areas of possible 
emigration, the most popular are the United States (16.25%) and the United 
Kingdom (15.6%) [3]. 

According to sociologists, 35% of Ukrainians do not mind working abroad, 
and more than half consider labor emigration to be the main problem of the state, 
that is highlighted in a survey conducted by the sociological group “Rating” in 
January 2019. According to the State Employment Service, in 2020 the number of 
unemployed was about 2 million people and, moreover, according to social 
surveys, this figure is twice as high, about 4 million Ukrainians [3]. 

Obviously, the numbers are disappointing, as so many Ukrainians work 
abroad. Mostly Ukrainians find employment opportunities in European countries 
such as Poland, Italy, Germany, Hungary, the Czech Republic and the United 
States. 

Ukrainian youth who choose to work abroad choose one of two possible 
ways: either labor emigration or employment [5]. They actually change their place 
of residence on a permanent basis or combine staying in two countries, of work 
and home (in Ukraine). 

One can often find the opinion that mass labor migration has a negative 
impact on the economy of Ukraine, as our country shares its labor force with other 
countries. This statement is not entirely correct. The above mentioned facts show 
the obvious interdependence: only some emigrants earn abroad and spend most of 
their money there, most of them return home and spend their earnings in Ukraine. 
Also we should not forget about emigrants who transfer money to relatives in 
Ukraine.  

A recent report presented by the World Bank states that in 2019, Ukrainians 
transferred about $ 16 billion to their homeland. Mostly migrants are Ukrainian IT 
specialists. Ukraine is in eleventh place in the ranking of “top 50 countries with the 
best programmers”. HackerRank, a well-known resource in this field, stated that 
Ukrainian IT specialists are one of the best in the field of IT security and named 
Ukraine to be one of the five countries with the best mathematical training of 
programmers [3]. 

The online community of DOU software developers estimates that between 
2,000 and 5,000 professionals have left Ukraine recently. Mostly often, Ukrainian 
programmers are invited to Poland, Germany, Israel, Great Britain and the 
Scandinavian countries. Those who stay are often kept because of the process of 
preparing the necessary documents for leaving the country. For Western 
companies, Ukrainian IT specialists are an investment. At least because our 
programmer agrees to work in less paid job and the sum isn’t € 7,000-8,000 like 
the same specialist from Germany. But at the same time Ukrainian representative 
will know much more as a professional. For a young specialist, the benefit is also 
obvious here as the salary is much more higher than in Ukraine [4]. 
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Having examined this question, we cannot unequivocally state that emigration 
only harms or only benefits Ukraine. Giving the billion-dollar remittances, 
emigrants support the hryvnia exchange rate, that is at least five times higher than 
direct investment in the real sector of Ukraine’s economy. Young people are also 
returning home with new knowledge and skills. And some emigrants even invest 
the earned capital in the Ukrainian economy. 

Due to the novelty of the phenomenon of international labor migration for 
Ukraine and the lack of experience in its regulation, the state policy in this area did 
not keep up with the dynamics of the process and developed with a noticeable 
delay. Although the main policy approaches to the phenomenon of labor migration 
have already been developed, a comprehensive system of state response to the 
challenges of labor migration, provided with appropriate legislation and resources, 
has not been established yet. At the same time, the modern understanding of 
international migration as a powerful factor in development requires a clear 
awareness of society and government of its positive potential, the necessary policy 
decisions and their proper implementation. Thus, Ukrainian youth has great 
prospects and opportunities for professional realization abroad [3]. 

Popular are such programs as “Work and Travel” and “Work and Study”, 
allowing students and alumni to work and travel, work and study. Working on 
programs of this type provides an opportunity to understand the specifics of 
working in American companies and the American labor market in general, to 
improve the level of English. The knowledge and management skills that young 
people gain while participating in the programs can be easily used in Ukraine in 
future careers. But such programs are among the most expensive, and the US 
Embassy has always been famous for careful interviews and careful selection: not 
everyone is able to take advantage of this opportunity. 

Speaking about the advantages of employment abroad, it should be noted that 
in European countries the payment of even unskilled labor is much higher than in 
Ukraine. Due to the fact that the employee confirms his own qualifications and a 
high level of training, the person will be able to apply for a job in the specialty, and 
hence for a more solid salary. 

Other advantages of working abroad include: optimal conditions for 
professional development; higher than Ukrainian wages; opportunity to 
communicate with foreigners, learn and improve language skills; gaining European 
cultural experience, getting acquainted with traditions, historical monuments; 
access to high-level medical services if necessary. 

Considering the disadvantages of employment abroad, we have identified the 
main factors below. In order to have prospects for development and life abroad, 
you need to break up with friends, sometimes even family. In addition, you need to 
overcome the language barrier and master a foreign language at a sufficient 
conversational level, get used to a different mentality. For people who have already 
mastered the language of the country in which they go to work at one level or 
another, this shortcoming is partially or completely absent. 

Given all these advantages and disadvantages, you need to summarize all the 
risks and make the right decision individually. 
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ВЖИВАННЯ ЕПІТЕТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

 
Надзвичайно бурхливий, по-справжньому ренесансний період вивчення 

епітета у слов'янській філології припав на кінець ХIХ - початок ХХ ст. 
Експресивно-художні можливості цього тропа привертали увагу О.Потебні, 
О.Веселовського, Б.Томашевського, В.Жирмунського та інших. Аналіз 
особливостей функціонування епітета в літературному творі став 
обов'язковим складником дослідження поетики (як загальної, так і окремих). 
Почалося системне вивчення епітета, докладний аналіз окремих його 
різновидів, визначення закономірностей і ознак функціонального 
використання цього тропа в поезії та прозі. 

Однак векторні тенденції в дослідженні тропіки принципово змінюються 
на певних етапах розвитку філології. Загальна парадигма наукового 
зацікавлення тими чи тими тропами досить строката й динамічна. Скажімо, 
на кінець ХХ ст. припадає посилення науково-теоретичного інтересу до 
порівняння, метафори, метонімії. 

Взаємодія значень слів при створенні художніх образів здавна 
вивчається в стилістиці під загальною назвою тропи. Тропами називаються 
лексичні зображально-виражальні засоби, в яких слово або словосполучення 
вживається в перетвореному значенні. Як зображально-виражальні засоби 
мови тропи привертали до себе увагу з часів класичної давнини і були 
детально описані в риториці, поетиці та інших гуманітарних науках. З  
давніх-давен розроблена їх досить детальна класифікація або, вірніше, 
детальні класифікації. 
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Епітет є лексико-синтаксичним тропом, оскільки він виконує функцію 
означення (a silvery laugh) або обставини (to smile cuttingly), або звернення 
(my sweet!), Він необов’язково має бути вжитим у переносному значені, але 
обов’язково має мати емотивну та експресивну конотацію, завдяки якій 
передається ставлення автора до предмета. Особливо часто у функції епітетів 
виступають прикметники і прислівники, але нерідкі епітети бувають 
виражені іменниками. 

Епітет (від грец. Epitheton - додаток) - це слово, що вказує на одну з 
ознак того предмета, який називається, і має на меті конкретизувати уявлення 
про нього. В популярній на початку століття «Теорії словесності» 
О.Шалигіна цей термін визначався так: «Одним з найдійовіших засобів 
посилення картинності й емоційності мовлення є епітет. Так називається 
слово або декілька слів, які додаються до звичайної назви предмета, щоб 
посилити її виразність, підкреслити в предметі одну з його ознак - саме ту, 
яку в даному випадку важливо висунути на передній план, свого роду 
привернути до неї особливу увагу читача» [1, с. 61]. 

У широкому розумiннi епiтет - це будь-яке означення, що вживається 
для характеристики предмета думки, для називання ознаки - чи то постiйної, 
узвичаєної, що часто повторюється i вiдома мовцям, чи то особливої, 
оригiнальної, яку помiтив тiльки автор, яка пов'язана з конкретним текстом, з 
iндивiдуальним авторським стилем. Друге, вужче, розумiння епiтета охоплює 
лише художнi, емоцiйно-образнi означення, яким властива оригiнальнiсть, 
нечасте вживання, індивідуальне змiстове наповнення. Межа мiж цими двома 
епiтетами - означеннями досить умовна: нерідко звичайне, широковживане 
означення набуває в художньому контекстi нових асоцiацiй, нового 
естетичного змiсту, перетворюючись на оригінальний словесний образ. 

З точки зору структурної організації епітети поділяються на прості 
(simple epithets), виражені прикметниками, дієприкметниками, іменниками-
ад'юнктами (pearly beauty, smiling admiration, spider arms); складні (compound 
epithets), виражені складними прикметниками або  складними іменниками-
ад'юнктами (sour-sweet smile, moon-faced woman, apple-blossom colouring), а 
також фразові епітети (phrase epithets) зі структурою словосполучень (harps-
and-honey afterlife; run-of-the-mill person; gone-to-ruin farmhouse); епітети-
речення (sentence epithets), виражені інтегрованими реченнями: Those 
innocent I-don't-know-what-you're-talking-about eyes! (A.Wesker). 

Епітет інакше ще називають образним або поетичним означенням, 
підкреслюючи в такий спосіб його протиставленість логічному означенню 
предмета, завдання якого також полягає в тому, щоб конкретизувати 
уявлення про предмет, про який ідеться. 

Проте, на відміну від логічного, поетичне означення не має на меті 
вказати на такі ознаки предмета, які могли б відокремити його в нашому 
уявленні від інших, подібних до нього предметів. 

Поетичний епітет не потрібен для точності, він відзначає певні типові, 
характерні властивості предметів, здійснює не усунення з думки видів, що не 
містять у собі ознаки, ним виділеної, а заміщення конкретним способом 
одного з багатьох непевних [2, с. 357]. 
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Епітет належить до найуживаніших поетичних прийомів. За відомим 
висловом О. Веселовського, «історія епітета є історією поетичного стилю в 
скороченому виданні», оскільки, як коментує В. Жирмунський, «епітет 
виділяє в певному понятті „суттєву" ознаку, а вибір „суттєвої" ознаки серед 
„несуттєвих" у свою чергу характеризує поетичне уявлення епохи та 
письменника». «Як майстер пензля, - пише М. Рибнікова, - тяжіє до певних 
фарб та ліній, так художник слова тяжіє до певних епітетів. І ось цими 
епітетами для читача визначається тоді не стільки світ (творця), скільки сам 
творець цього світу, поет. Міра суб'єктивності письменника найбільш 
відчутна, коли аналізуються його епітети» [3, с. 29]. 

Мова - це засіб спілкування між людьми у суспільстві. Тому кожен з її 
аспектів слід аналізувати і вивчати. Що стосується тропіки, слід відзначити, 
що це одна з найцікавіших сфер лексикології, якій приділяють увагу багато 
відомих лінгвістів. Варто відзначити, що єдності серед них немає, тому 
термін «тропіка» можна назвати лінгвістичним терміном широкого значення, 
що більше підходить до опису різноманітних структурних та семантичних 
типів фраз. 

Наше життя неможливе без мови та мовлення. А вони, в сою чергу, не 
можуть існувати самі по собі, будучи сухими та неприкрашеними 
різноманітними стилістичними засобами, які роблять не лише наше мовлення 
більш яскравим та експресивним, але й наше життя цікавішим і 
різнобарвним. 
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Важко переоцінити важливість вивчення іноземних мов. Це набуває все 
більшого значення в сучасному світі, де спілкування та обробка обсягів 
інформації здійснюється іноземними мовами.  

Англійська мова займає особливе місце. На сьогодні, вона стала 
міжнародною мовою і є найпоширенішою у світі. Більш ніж для 400 
мільйонів людей вона є рідною для 300 мільйонів вона залишається другою 
мовою, і ще 500 мільйонів в якійсь мірі володіють англійською. В багатьох 
країнах англійська займає дуже важливе місце як мова дипломатії, торгівлі та 
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бізнесу. 90% світових угод укладається англійською мовою. Світові 
фінансові фонди та біржі також працюють англійською мовою. Фінансові 
гіганти і великі корпорації використовують англійську мову незалежно від 
того, в якій країні вони знаходяться. Англійська стала мовою XXI століття – 
століття технічного прогресу та інформаційних технологій. Сьогодні всі 
інструкції та програми для нових гаджетів пишуться англійською. Наукові 
доповіді, статті, звіти публікуються англійською. 90% Інтернет-ресурсів – 
англомовні. Переважна більшість інформації у всіх сферах – наука, спорт, 
новини, розваги – виходить у світ англійською мовою. 

Традиційно АМ диференціюють у такий спосіб:  
1) англійська як рідна (English as a native/ the first language), якою 

спілкуються її носії (Native/first language speakers) у Великобританії, 
Північній Америці, Австралії та Новій Зеландії (тобто, на своїй первісній 
батьківщині і в колоніальних поселеннях, де населення європейського 
походження утворило демографічну більшість);  

2) англійська як офіційна мова (English as the second language) або 
креольська англійська (Creole English), якою спілкуються всі ті, для кого 
англійська мова не є рідною, а другою (Second language speakers), і 
використовується як офіційний засіб внутрішньодержавного та 
міжособистісного спілкування. Це офіційні мови Індії, країн Східної та 
Західної Африки (Гана, Ямайка, Ліберія) та Азії (Сінгапур, Філіпіни) тощо; 

3) англійська як іноземна (English as a foreign language), яка 
використовується як засіб спілкування для всіх, хто вивчає англійську мову 
як іноземну [1]. 

Одночасно із зростанням ролі англомовних країн в світі зростали 
авторитет і значення англійської мови в Європі, і у світі. І зараз можна з 
повним правом говорити про англійську мову як міжнародну (International 
English), англійську мову як світову (World English), англійську мову як 
глобальну (Global English), англійську мову як загальну (Common English, 
General English). 

Всі перераховані терміни передбачають використання англійської мови 
як засобу міжнародної, світової, глобальної та загальної комунікації, іншими 
словами, в якості загального засобу комунікації для носіїв інших мов. Такий 
статус мови посередника в комунікації можна позначити терміном lingua 
franca. [2] 

Англійська мова – мова міжнародного бізнесу. 
Бізнес англійська – це підрозділ мови, за допомогою якого щодня 

укладають мільйони угод, проводяться конференції, підписують договори та 
презентації. Вона необхідна для грамотного ведення бізнесу. Будувати бізнес, 
не маючи зв'язків з іноземними партнерами, інвесторами, постачальниками 
та іншими представниками іншомовного суспільства – або дуже складно, або 
економічно невигідно. 

Щороку виходить рейтинг країн за володінням англійською мовою 
відповідно до індексу EF EPI. Всі країни розподілені за п’ятьма категоріями 
залежно від загального рівня – від низького до дуже високого. 
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Згідно з дослідженням 2020 року Україна опинилась на 44-ому місці зі 
ста країн. Своєю чергою, це переносить Україну у нову категорію – до країн, 
що мають середній рівень володінням мови. Більша частина українців 
володіє англійською – 63% (чоловіки – 63,13%, а жінки – 63%). 

Також середній рівень володіння англійською у Європі мають такі 
країни, як: Італія (30-те місце), Іспанія (34), Білорусь (40) та інші [3]. 

Отже, знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де 
спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації 
набуває все більшого значення. Серед іноземних мов англійська мова займає 
особливе місце у сучасному світі. По-перше, це офіційна мова міжнародного 
бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. По-друге, 80% 
ділового мовного простору займає саме вона. Кожен з нас все частіше 
стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. По-
трете, англійська мова все частіше використовується при заповненні анкет, 
складанні резюме, у діловому та приватному листуванні. 
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Мова – живий організм, що постійно змінюється, оновлюється та 
функціонує як динамічна структура. Інтенсивний розвиток суспільства, 
науки, техніки, різноманітні зміни соціального життя спричинюють появу 
великої кількості нових реалій та понять, що потребують номінації, тому для 
позначення нових понять чи для надання нового значення існуючим 
з’являються неологізми. 

Неологізм це  – нова лексична одиниця у єдності своєї форми та 
значення (нова лексема) або зовсім нове (додається до вже існуючих) 
значення певної усталеної лексичної одиниці (нове значення), які: не 
віднесені спочатку до жодного словника; протягом визначеного періоду часу 
у суспільстві виникли і поширилися передусім за потреб комунікації; 
увійшли до загальновживаної лексики; прийняті як мовна норма; більшістю 
мовців сприймаються як нові [3, c. 146]. 
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Для перекладу неологізмів необхідне повне і точне їх розуміння, адже 
чим точніше буде розуміння терміну в мові оригіналу, тим точнішим і 
найбільш близьким до оригінального значення буде його переклад. 
Лексичний склад офіційно-ділової японської мови не є універсальним для 
всіх сфер діяльності, відповідно неологізми в економічній та технічних 
сферах офіційноділового мовлення будуть значно відрізнятися. 

Можна виокремити наступні основні стилістичні функції неологізмів у 
текстах офіціно-ділового стилю: 

 номінативно-експресивну – автор, називаючи нове поняття, 
транслює власне ставлення, моделюючи в такий спосіб рецепцію: 
«Опонентам нинішнього президента просто зручно розібрати розслідування 
на меми, щоб вдало використовувати їх у своїх кампаніях. Дуже 
популярними є різноманітні запозичення з інтернет-простору, де значення 
нового слова має ще й символічний характер, містить візуалізацію, 
справляючи відповідне враження на реципієнта: «Єдина відмінність у тому, 
що тільки кандидати мають звітувати про свої статки, і це новий привід для 
фейспалму». Фейспалм (від англ. /асе – обличчя, раїт - долоня) – ляск по 
чолу, популярний онлайн-вираз у вигляді фізичного жесту «обличчя, закрите 
однією рукою» [6, c. 63]; 

 емотивно-оцінну –  адресант за допомогою неологізму передає свої 
емоції та ставлення до повідомлюваного, нав’язуючи в такий спосіб власне 
сприймання реципієнтові: емотивно-оцінну функцію виконують різноманітні 
неологізми-словосполучення, які фактично є перифразами: токсичний 
альянс, неконтрольована територія, сіра зона, зона ООС; 

 субститивну –  заміна доречного в певному контексті й наявного в 
українській мові слова неологізмом іншомовного походження з метою 
увиразнення мовлення та впливу на читача: «Час вибрано вдало, імеседж 
цілком зрозумілий; 

 характерологічну функцію виконують неологізми, які 
характеризують явища, осіб, сюди ж зараховуємо неологізми прикладкового 
типу (кандидат-шоумен, військовослужбовці-жінки, блогер-неоподатківець 
тощо): «Дуже добре, що сьогодні для військовослужбовців-контрактників по 
всій країні будують сучасні комфортабельні гуртожитки». Цікавими, але 
поодинокими є неологізми-фемінітиви, які дедалі частіше потрапляють на 
шпальти друкованих ЗМІ: «Саме через цей пігмент і з’являються веснянки, -  
пояснює лікарка-дерматологиня» [5, c. 365]; 

 інтегративну, коли неологізм є питомою складовою контексту, 
інтегрує цей контекст у семантичну єдність, належить до безеквівалентної 
лексики і може бути замінений лише описово: «Стартап з українським 
корінням залучив 8,4 мільйона доларів» («Стартап»); 

 соціально-комунікативну, в якій неологічна лексика є способом 
комунікації з певною соціальною групою людей або ж наявна екстраполяція 
нових слів певної соціальної групи на широкий загал). Так, наприклад, деякі 
військові професіоналізми стали нормою в сучасних українських ЗМІ: 
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зеленка, оборонка, передок, дашка (кулемет ДШК): «Чи здатна українська 
оборонка виробляти цілком нову техніку, а не тільки переробляти й 
модернізувати стару радянську?». 

Функції неологізмів у сучасних українських текстах офіціно-ділового 
стилю безпосередньо залежать від авторських настанов. В одному контексті 
може вживатися декілька неологізмів, реалізуючи не одну стилістичну 
функцію, наприклад, інтегративну та характерологічну: «Жодні праймериз, 
такі популярні нині серед партій-новотворів, жодні вливання свіжої крові, 
напряму чи в обхід, цьому не здатні зарадити [1, c. 164]. 

Сучасний медіадискурс під впливом неологізмів може зазнавати 
різноманітних семантичних модифікацій і трансформацій: «Найцікавіше, що 
на виборах відіграє роль перформанс не лише самих кандидатів, тому маємо 
справу <...> з медійною еквілібристикою на будь-який смак і в будь- якій 
формі та з Facebook-війнами». 

Pасвоєння і фунціонування неологізмів цілком залежить від апробації 
суспільною практикою: мовна практика соціуму дає відповідь на питання, чи 
існує потреба в такому позначенні понять і чи має слово синонімічні засоби у 
словниковому складі мови [2, c. 167]. 

Отже, мовна норма в публіцистичному дискурсі постійно 
випробовується суспільною практикою. Екстралінгвальні чинники 
зумовлюють продукування неологізмів із метою мовної економії, експресії 
чи новизни. Неологічна лексика у текстах офіційно-ділового стилю реалізує 
низку стилістичних функцій, спрямованих на увиразнення комунікативних 
процесів. 
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MOTIVATIONAL FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE 

SUCCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE BY STUDENTS OF 
NON-LANGUAGE SPECIALTIES 

 
Motivation is the willingness of people to make every effort to achieve 

organizational goals, that is the ability of these efforts to meet a particular 
individual need; it is a psychophysiological process, which under the influence of 
external or internal factors, stimulates people`s desire to engage in a particular 
activity. 

A study of the motivation of learning English languages by students of non-
language specialties are devoted a number of works by Ukrainian and foreign 
researchers. In her research Chepurna O.V. determined that the vast majority of 
medical, economic and engineering students with dominant motives learning 
English has become professional interest, the importance of communication with 
peers from other countries, the opportunity to succeed and also the prestige of 
knowing a foreign language. 

In the work of Ryzhova E.V. the example of the study of the German 
language shows that the lack of desire learns a language because it is considered 
difficult, there is no interest in it reduce lack of self-confidence, fear of making 
mistakes and fear of negative evaluation by the teacher and classmates.  

In the work of Bezlyudna V. it is proposed to divide motivation to learn 
English in two varieties - communicative and cognitive. Communicative is based 
on the desire to communicate foreign language, and lazy means interest in learning 
the language as a system of signs and characters. And traditionally it is at a low 
level among students of non-language specialties. 

As factors that increase interest in the study foreign language in the same 
study, we as students of non-language specialties, can name the opportunity to 
travel and visit the country whose language they are learning and get to know with 
its culture, the possibility of applying the acquired knowledge in professional 
activities, etc. 

A significant source of success in learning English is academic self-efficacy. 
Here is an example of motivational recommendations for improving student self-
efficacy. A. Bandura identifies four ways to gain self-efficacy, which can be 
combined. The first and most important - a successful experience, that is the task 
the teacher is to help the student get even the slightest successful experience at 
learning English, while emphasizing attention that success is the result of his own 
actions. And when giving feedback to students with low academic self-efficacy, it 
is better to prefer praise to criticism.  

The second way is indirect experience, that is observation of other students 
who achieve success in solving educational tasks during learning English. Third - 
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verbal beliefs that can be realized in individual conversations between teacher and 
student, during which it is necessary to convince the student able to cope with 
learning English. Fourth is the emotional state, students are more likely to succeed 
if will be emotionally calm, not tense. That is, an important task for the teacher is 
to create a favorable psychological atmosphere when learning English. 

Diligence and persistence in the face of obstacles and failures are governed by 
expectations of effectiveness in a given situation. So increasing academic self-
efficacy will help students take steps that will make learning English more 
successful, which will further enable self-development and reach new heights.  

So, the purpose and significance of motivation must be clearly understood by 
both the teacher and themselves students. Teachers can be effective in order to 
encourage students to focus on learning, but also students should make no less 
effort to master English. Only such a balance will lead to positive results. 
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LEARNING FOREIGN LANGUAGE DURING QUARANTINE 

 
Foreign languages, especially English, hold a prominent place in today’s life. 

This skill gives a lot of opportunities. It increases your chances to get a better job 
position, boosts you brain and memory, makes it possible to communicate with 
people from different countries, etc.During this quarantine period, many of us has 
much more spare time than we’ve ever had. That’s why, it’s a great chance to start 
learning a new language, or to brush up on your existing skills. 

There are lots of different ways to learn a language from home. But the main 
obstacle is that most of us don’t have any experience with studying at home and it 
may be difficult to succeed without the help of a teacher. However, this problem 
may be easily solved when you find yourself a good language teacher online.  

The thing is, that studying from home requires more efforts as you may find 
yourself easily distracted by your family, pets or some noises that can prevent you 
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from accomplishing what you need to get done.  Some technology problems or 
problems with Internet-connection might also create a barrier to effective online 
learning. And because of some reasons, you might just find yourself not as 
motivated or productive. Someone may also struggle with anxiety related to 
COVID-19 that also may affect the productivity.  

Studying from home requires self-discipline and routines. However, it has its 
perks:  

1. The main advantage is that you have everything at your disposal. You can 
use not only books and notes, but also the computer and the printer. 

2. Safety. There is no safer place than home during the COVID-19 pandemic. 
3. Some may consider home environment as less stressful. Of course, students 

may miss social relationships from university, but now staying healthy is the 
most important thing. 

4. Distance learning may help you to develop time management skills, which 
are essential for succeeding while studying online.  

5. It saves time. You don’t have to waste time going to university and then 
back home.  

6. It improves your ability to concentrate. Studying from home means fewer 
distractions from your classmates and friends. 
Now, I’m going to share with you some methods of learning foreign 

language at home easily: 
1. Download language applications. 

Apps are a great tool for learning any language. You don’t need to spend hours 
acquiring grammar skills or reading textbooks. That’s tedious. Instead, you may 
use quick and fun apps, based on your level and your needs. 

2. Change the language settings on your digital devices. 
Well-known, that the best way to learn a new language is to immerse yourself in it. 
But as we are unable to travel due to Covid-19 pandemic, with this small 
adjustment you’ll find yourself engaging with useful vocabulary to make phone 
calls, send messages and use your favorite apps. 

3. Learn language by watching foreign language films and television.  
It’s a very popular way to improve your listening skills. If you listen to lots of 
realistic conversations in TV series and films, over time, you’ll be able to start 
speaking in a more natural way. 

4. Take an online course. 
There are a lot of online course platforms where you can learn any language 
effectively from the comfort of your home. And what is most important is that you 
may learn it with native English-speaker teacher. With the help of a native, you 
will be able to achieve a better and more natural pronunciation, get a quick 
detection of grammatical errors, speak an up-to-date language and many other 
benefits. 

Covid-19 has changed our attitude towards education in general and learning 
languages in particular. It takes our complete concentration and is the perfect way 
to distract yourself and set aside any worries due to pandemic. So, we should take 
this opportunity to pick up new skills and expand our knowledge from home. 
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СИНТАКСИЧНІ СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ЇХ РОЛЬ У 

СУЧАСНОМУ СТАНОВЛЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 
МОВИ  

 
Основною ознакою літературного стилю мовлення є експресивність, 

виразність, що реалізується на різних рівнях мови. Мовленнєва експресія 
властива як лексичному складу мови, так і його синтаксичній організації. 
Висловлення являє собою мінімальну одиницю комунікативного синтаксису, 
яка є не тільки безпосередньою реалізацією у мовленні речення конструкції, 
але й продуктом завершеного акту комунікації, мовленнєвим втіленням 
думки, волі, стану, почуттів мовця. Експресивність висловлення – це, 
передусім, властивість мовної одиниці підсилювати логічний та емоційний 
зміст висловленого, виступати засобом суб’єктивного увиразнення мови з 
боку автора повідомлення [1]. 

На сьогонішній день, велика кількість наукових праць, в яких 
описуються результати дослідження експресивного синтаксису, свідчить про 
певну ступінь вивченості питання. Окреслену проблематику досліджували І. 
В. Арнольд, Ш. Баллі, М. П. Брандес, І. Р. Гальперін, Н. В. Гуйванюк, Є. А. 
Іванчикова, О. М. Мороховський, Д. Е. Розенталь, Ю. М. Скребнєв, Б. 
Совінскі та ін. 

Стилістичний прийом трактується, як узагальнене та типілізоване 
відтворення нейтральних і виразних етапів мови  в різноманітних 
літературних стилях мовлення. 

Відповідно до досліджень, на сьогоднішній день, існують різні 
класифікації стилістичних прийомів на синтаксичному рівні. Проте, потрібно 
зауважити, що попри відмінності в найменуванні певних понять, в основі 
більшості класифікацій лежать схожі критерії виокремлення головних 
стилістичних прийомів.  

Відповідно до концепції О. М. Мороховського, згідно з якою всі 
синтаксичні стилістичні прийоми поділяються на три групи:  

1) прийоми, що ґрунтуються на формальній і смисловій взаємодії 
кількох синтаксичних конструкцій або моделей речень у певному контексті 
(паралелізм, хіазм, анафора, епіфора);  
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2) прийоми, що ґрунтуються на транспозиції значення стилістичної 
структури або моделі речення у певному контексті (риторичне питання);  

3) прийоми, що ґрунтуються на транспозиції значення способу 
граматичного зв’язку між компонентами речень або реченнями (парцеляція, 
заміна сурядності на підрядність, заміна підрядності на сурядність). 

Паралелізм є такою композицією висловлення, в якій окремі частини 
побудовано однотипно, тобто структура одного речення (або його частини) 
повторюється в іншому реченні у складі висловлення. Паралелізм 
синтаксичних конструкцій несе художньо-емоційне навантаження, створює 
ритмічну організацію висловлення та завдяки своїй одноманітності слугує 
фоном для емфатичного виділення необхідного слова або відрізка 
висловлення [2]. 

Терміном «анафора» позначається повторення початкових елементів у 
низці суміжних речень, що призводить до акцентування уваги на цих 
елементах та їх кращому запам’ятовуванню читачем.  

Анафоричному повтору протиставляється стилістичний прийом 
«епіфора», що також широко застосовується в текстах англомовних новел. 
Епіфорою називається тотожність кінцевих елементів двох або більшої 
кількості синтаксичних одиниць (висловлень, речень, абзаців тощо). До 
таких видів повтору можуть бути задіяні не тільки слова або 
словосполучення, але й цілі речення, абзаци та навіть більші за обсягом 
одиниці тексту. 

Ще одним маркером експресивності синтаксису англомовної новели 
слугує хіазм, що визначається як синтаксичний стилістичний прийом, а саме 
різновид паралелізму, що полягає у зміні синтаксичних зв’язків між 
повторюваними членами паралельної структури. Цей прийом полягає у 
«хрестоподібному» розташуванні елементів двох словосполучень, 
об’єднаних спільним членом.  

Наші спостереження показали, що синтаксичний паралелізм виконує не 
лише текстотвірну, але й експресивну функцію. За допомогою паралельних 
конструкцій висвітлюються певні компоненти висловлення та 
інтенсифікується його загальне значення. Експресивний ефект підсилюється 
й лексичним наповненням речень, утворених за принципом паралелізму [3]. 

Завдяки епіфорі, тобто повторенню однакових лексичних одиниць 
наприкінці кожної синтаксичної конструкції, створюється певний ритм 
прозового тексту. Епіфора, подібно анафорі, є засобом фокусування уваги 
читача на певних елементах експресивно-емоційного фону художнього 
тексту. 

Риторичне запитання - це питання, на яке не потрібна відповідь, або 
тому, що відповідь очевидна, або тому, що запитувач вже знає 
відповідь. Риторичні запитання, як правило, використовують для створення 
контрасту, переконання аудиторії, змушення слухача задуматися або 
спрямування уваги читача на важливу тему. 

Риторичні запитання часто використовуються в контексті публічних 
виступів або переконливих аргументів, щоб протистояти аудиторії або 
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змусити їх задуматися. Sojourner Truth , колишня поневолена жінка, яка 
згодом стала відомим спікером аболіціонізму та сміливим правозахисником, 
виголосила цю знакову промову в 1851 році на Жіночому конвенті в Акроні, 
штат Огайо. 

Персонажі п’єс Шекспіра часто використовують риторичні запитання в 
монологах або монологах, що виступають безпосередньо перед глядачами, а 
також у переконливих промовах один до одного [4]. 

Експресивності сприяють різноманітні засоби і прийоми як на 
лексичному, так і на синтаксичному рівнях тексту. У межах нашого 
дослідження було виявлено та проаналізовано паралелізм, анафору, епіфору, 
хіазм і риторичне питання. За нашими спостереженнями, завдяки 
функціонуванню стилістичних прийомів синтаксису в сукупності досягається 
більший ефект. Тому вважаємо за необхідне дослідити взаємозв’язок і 
взаємозумовленість різних елементів у межах складної цілісної системи, що 
являє собою англійська мова. Перспективи подальших розвідок також 
вбачаємо в більш детальному вивченні прагмастилістичних характеристик 
синтаксичного рівня мови, зокрема її синтаксичних засобів виразності [3]. 
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Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що вона 

стала необхідною складовою у підготовці майбутніх спеціалістів. 
Науково технологічний прогрес не стоїть на місці, світ розвивається , в 

певних галузях, навіть занадто швидко. Отож, в сучасних реаліях виникає 
гостра потреба у висококваліфікованих спеціалістах у галузі новітніх 
технологій, охорони навколишнього середовища, економіки та бізнесу, які б 
володіли мовою спілкування, найбільш розповсюдженою в світовому 
товаристві.  
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Для успішного розвитку економіки і забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках  потрібні спеціалісти в 
різних наукових галузях, які володіють іноземною мовою на певному рівні, 
який необхідний для взаєморозуміння представників різних мовних культур. 
Отже, сьогодні істотно змінюються вимоги до володіння іноземною мовою 
менеджерами всіх рівнів, передового рівня набувають практичні навички, які 
передбачають знання ділової мови в усному та письмовому мовленні. Вміння 
використовувати іноземну мову  у своїй професійній діяльності. 

Все більше уваги приділяється питанням навчання іноземній мові 
менеджерів як мові професійної взаємодії, зокрема даним питанням 
займались наступні автори: Н. Гальскова, О. Поляков, А. Леонтєв, T. 
Хатчинсон, A. Ватерс та iншi. Дана проблема не втрачає актуальності в наш 
час через те, що рiвень володiння iноземною мовою майбутніх менеджерів не 
завжди вiдповiдає сучасним вимогам. 

Серед іноземних мов англійська мова є мовою міжнародного 
спілкування. Сьогодні вона використовується в усіх сферах – бізнесі, науці, 
навчанні, культурі, подорожах, Інтернеті, фільмах і тд.  

Проте, на мою думку, найважливіша сфера вивчення англійської мови на 
сьогодні – менеджмент. Адже, володіння іноземною  мовою – це корисна 
навичка, яка дозволяє отримати доступ до іноземних джерел інформації, 
проходити навчання чи курси підвищення кваліфікації за кордоном, зокрема, 
англійською мовою, співпрацювати з світовими компаніями гігантами, 
проводити міжнародні переговори, виводити те чи інше підприємство на 
зовсім інший рівень , і все це, лише за умови знання міжнародної іноземної 
мови. 

Знання іноземною мови підвищує професійну кваліфікацію працівника і 
робить його більш конкуренто спроможним на ринку праці. Також, слід 
зауважити, що зарплата 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 «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), 
виробництво (різниця майже в 2,5рази), ІТ, телекомунікаціях, банківській 
справі, шоу-бізнесі та в HoReCa (різниця удвічі). 

Без знання іноземної мови зараз нікуди – ось поширена точку зору 
сучасних менеджерів з підбору персоналу великих компаній та кадрових 
агентств. Перший аргумент на користь володіння іноземною мовою – без 
англійської на добру посаду можна не розраховувати, так як вимоги компаній 
з кожним роком посилюються. Чим більша компанія й вище посада, тим 
частіше у вимогах до працівника зустрічається пункт - «обов’язкове знання 
іноземної мови» , зазвичай англійської. Крім того, що вартість фахівця на 
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ринку праці автоматично підвищується, знання англійської збільшує шанси 
кандидата на  працевлаштування, оскільки дозволяє йому розглядати більш 
широке коло вакансій. Володіння англійською також дозволяє менеджерам 
підтримувати та збільшувати свою конкурентоспроможність на ринку праці. 

Іноземна мова для менеджера – це один з інструментів, який допомагає 
не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а й створювати сприятливу 
ділову атмосферу, розуміти культуру представників іншої країни та 
менталітет його населення. 

Мова – невід’ємна частина людського розуму і , отже , тільки взаємодія 
всіх розумових структур і процесів (сприйняття, розуміння, пам’яті) 
забезпечує її функціонування. 

З огляду на це особливе значення має професійно-орієнтований підхід у 
навчанні іноземних мов, який передбачає розвиток у студентів навичок 
іншомовного спілкування в немовних українських вишах. Для спеціалістів 
галузі менеджменту необхідними умовами успішної професійної діяльності є 
усвідомлення особливостей процесу комунікації, володіння прийомами 
вербальної і невербальної комунікації, комунікативними стратегіями і 
комунікативною компетенцією, яка містить у собі здатність використовувати 
іноземну мову для досягнення професійно-значущих цілей.  

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. 

Англійська мова об’єднує людей і допомагає отримувати знання, 
інформацію різних джерел. Це дуже важливо для майбутніх менеджерів.  

Отже, необхідність володіння англійської мови на належному 
професійному рівні менеджерами значно посилюється інтегрованістю 
сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. 
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LINGUISTIC WORLD-IMAGE AS MEANS OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 
 

The linguistic concepts and categories reflect the results of human cognition 
of the world, the achievements of civilizational conquest of space, and the 
temporal parameters of our existence. Anthropocentrism of language laid down by 
W.  Humboldt was a natural result of the study of language in close connection 
with the human factor. Language is perceived as a connecting element between an 
individual and the mentality of the nation to which he or she belongs. Due to 
language, it is possible not only to find this connection at the present stage but also 
to trace its development throughout the history of the nation and society. Language 
is also a mirror of culture and reflects not only the real world, surrounding of a 
person but also public consciousness of the people, their mentality, national 
character, lifestyle, traditions, customs, morality, value system, attitude, vision of 
the world [2, p.30]. That is why the problem of the interaction of human thought 
processes and language remains relevant nowadays as we are moving to a more 
global world where different cultures have to get in touch with each other.  

The problem of the world-image in intercultural communication has been 
studied by numerous researchers among which Y. Apresyan, Y. Karaulov, V.  
Morkovkin, Z. Sokolovska, N. Sukalenko. It was established that the assimilation 
of any new information about the world is carried out by individuals on the basis 
of the language they speak. If the conceptual picture is invariant (common to all 
native speakers), then the language is expressed in the meanings of the words 
inherent in a particular language. 

 The idea of the existence of the special language worldview was expressed 
by W. Humboldt in his book about the inner form of the language and the spirit of 
the people. The term «world-image» was introduced by Ludwig Wittgenstein, but 
into semiotics, it came from works of the German scientist Leo Weisgerber. The 
concept «world-image» is widely used in modern research by representatives of 
various sciences such as philosophy, psychology, culturology, epistemology, 
cognitology. Linguistics, in particular, is trying to give it a terminological status.  

O. Kornilov in his monograph «Linguistic world-image as derivatives of 
national mentalities» tries to develop a typology of existing world-images noticing 
that any interpretation of the concept of linguistic world-image cannot claim 
absolute truth, because it is not an objectively existing reality, but an abstract 
substance used by its creators to solve certain theoretical or practical problems [3, 
p.161].  

  According to Y. Karaulov the world-image can be called both the sum of all 
linguistic content, the sum of meanings, and the representation of these meanings 
due to internal forms, that is, the set of comparisons used in language. He 
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considered the linguistic world-image as a way of vocabulary existence in the mind 
of the speaker. G. Brutyan defined the linguistic world-image as knowledge that is 
enshrined in the words and phrases of specific colloquial languages [1, p.21]. 

As we can see within the framework of the linguistic theory of the word, the 
national specificity of the language was seen by researchers of the XX century only 
at the lexical level. However, modern linguistics understands the linguistic world-
image broadly. An outstanding linguist A. Vezhbytska states that the national-
cultural specificity of mentality and character of ethnos finds its expression not 
only on the lexical-semantic but also on the morphological and syntactic levels of 
the language structure [4, p. 322]. The same point of view is held by V. Telia, who 
believes that the linguistic world-image is created not only by the colors of specific 
vocabulary and objectification of procedural meanings but also using syntactic 
constructions that initially reflect the relationship between elements of perceived 
reality objectively. Thus, language forms the specific features of the national 
worldview and national thinking at all levels. 

It should be emphasized that language has become a treasure trove of culture 
in its existence, as it preserves cultural values in vocabulary, grammar, proverbs, 
sayings, folklore, fiction and non-fiction, forms of written and oral speech. 
Language, as a carrier of culture, transmits its achievements. By mastering a 
foreign language, children learn at the same time the generalized cultural 
experience of previous generations of the people whose language is being studied.   

Today it is impossible to learn a language only as a means of communication. 
It can be studied only as a way to preserve culture. Living language exists in the 
world of its speakers, and learning it without knowledge of this world deprives a 
person of the opportunity to use it as a means of communication. The study of the 
world of native speakers is aimed at helping to understand the peculiarities of use, 
additional semantic loads, political, cultural, historical realities, because the basis 
of any communication is mutual knowledge of realities, knowledge of the 
communication between participants. That is why it is crucial for communication 
to be intercultural. 

Intercultural communication is a model of any communication, the conditions 
of which are the existence of some unity with certain differences. After all, if there 
were no differences between people, there would be no need for communication or 
exchange of information, feelings, thoughts, accompanied by the assessment of the 
interlocutor. It is the understanding of language as a linguistic picture of the world 
that allows for this intercultural communication [3, p.140]. 

The term «intercultural communication» is to some extent correlated with the 
concept of «dialogue of cultures». The most comprehensive analysis of this 
phenomenon is presented in the works of V. Bibler, who predicts the formation of 
a new common society culture i.e. a special, somewhat close to the polis society, a 
form of free communication of people in the force field of culture.   

It should be noticed that adequate intercultural communication requires 
matching world-images of communicators. Moving to a new cultural and linguistic 
space requires a foreign communicator to adjust his own image of the world and 
bring it into line with the changed conditions. Everyone studying a foreign 
language should study the culture of this country in parallel because every word 
contains a part of the history, culture of the nation.   
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In conclusion, it is important to admit that the linguistic world image is a 
system of concepts characteristic of each language, through which native speakers 
perceive the world. The study of the linguistic image of the world of certain people 
is a way to better understanding the specifics of its language, understanding the 
system of its ideas, its identity, and mentality, which, ultimately, allows successful 
intercultural communication. At all stages of the historical development of both the 
language and humanity, the linguistic world-image acquires new changes, the 
study of which will help to look more clearly and deeply into the causes and 
features of the evolution of a particular society. Such sciences as ethnolinguistics, 
sociolinguistics, psycholinguistics, etc. are currently engaged in the study of 
national linguistic images of the world of an individual people. This is a new, 
original, and promising comprehensive direction of the study of national 
languages, which will allow us to understand their internal forms and promote 
global intercultural communication. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 
У зв’язку з інтеграцією до Європейського товариства та швидким 

розвитком відносин України з іншими політичними державами, що 
виявляється в розширенні міжнародних контактів, порушується низка 
питань, пов’язаних із перекладом юридичних нормативних актів, адже мова 
права містить фахову лексику, кількісний склад якої перманентно зростає. 
Юридична терміносистема зазнає динамічного розвитку, знаходиться в 
тісному контакті з життям суспільства, реагує на зміни мовної ситуації, 
передає наукову інформацію та характеризується значно більшим розмаїттям 
спеціальних сфер застосування порівняно з іншими терміносистемами. 
Вважаємо, переклад юридичної термінології входить до кола найскладніших 
проблем лінгвістики та перекладознавства. 
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Особливості перекладу юридичних термінів неодноразово ставали 
об’єктом наукових досліджень вітчизняних мовознавців, зокрема, 
Н.П. Глинської, Н.Б. Іваницької, Л.Я. Терещенко, Н.М. Тимощук, 
В.І. Карабана.  

Процес перекладу юридичних термінів потребує детального вивчення, в 
результаті чого головна проблема, яка постає перед перекладачем, – це вибір 
правильного відповідника під часу перекладу з однієї мови на іншу, під 
відповідником ми розглядаємо його еквівалент, який може характеризуватися 
наявністю або відсутністю у мові перекладу. Для правильного та точного 
перекладу лінгвісту необхідно вдало дібрати не лише українські 
відповідники-еквіваленти, а й не втратити зміст, форму, гармонійність 
англомовного оригіналу [2, с.109]. На слушну думку А.Я. Коваленко, 
«еквівалент – це сталий лексичний відповідник, який повністю співпадає зі 
значенням іншомовного слова-терміна» [1]. І.І. Шумило зазначає, що 
«еквівалентами вважають такі відповідності між словами двох мов, які є 
постійними, рівнозначними незалежно від контексту: bulgary – крадіжка зі 
зломом, white-collar crime – злочин, вчинений службовцем, smuggling – 
контрабанда. До цієї категорії належать багато інших слів та словосполучень 
термінологічного характеру», наприклад: injunction – судова заборона, 
affidavit – письмове показання під присягою, juvenile court – суд у справах 
неповнолітніх, copyright – авторське право, person – особа, людина, plaintiff – 
позивач, stranger – незнайомець, іноземець, probate law – спадкове право, 
corporal punishment – тілесне покарання» [3, с. 269]. 

Переклад за допомогою лексичного еквіваленту – один з головних 
прийомів перекладу, а отже, слід приділяти належну увагу еквівалентам-
відповідникам та вміти їх находити у рідній мові. Принагідно зазначимо, 
юридичні терміни – це переважно складні терміни (терміни-
словосполучення), то вони виступають основною проблемою перекладу 
юридичного тексту. Основні прийоми перекладу юридичних термінів: 
транслітерація – побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної 
одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу: gerrymandering – 
джерримендеринг; прийом транскрибування – формальне відтворення 
вихідної лексичної одиниці за допомогою фонем мови перекладу, тобто має 
на меті послідовно відбити звуковий склад мови: acquirer – «еквайер»; 
прийом опису або експлікація – відтворення слова за допомогою трактування 
значення англійського слова. Цей прийом використовується переважно у 
двох випадках: відсутності відповідного за значенням слова у рідній мові, під 
час пояснення лексичного значення слова у словнику [1].   

Таким чином, ефективність перекладу юридичної термінології залежить 
від низки умов: по-перше, перекладачеві потрібно врахувати вимоги щодо 
термінів, з’ясувати значення терміна; по-друге, потрібно прийняти до уваги 
специфіку правової системи та термінології, володіти спеціальною лексикою 
і знаннями щодо особливостей використання іноземною юридичної 
термінології в певному контексті.  
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Вивчення іноземної мови є досить трудомістким і затратним ділом. 
Тому кожному з нас хочеться, щоб результати навчання виправдали 
очікування. Щоб уникнути небажаного результату, варто з самого початку 
продумати, з якими труднощами можна зіштовхнутися та як їх рішити. Але 
варто пам’ятати про головне – вивчення будь-якої іноземної мови означає 
відати себе повністю процесу, який є нелегким та потребує багато зусиль.  

У сучасному світі існує велика кількість різноманітних способів 
вивчення іноземної мови – традиційне навчання, електронне навчання, 
змішане навчання та самоосвіта. Кожен обирає зручний для себе спосіб.  

Інтеграція нових інформаційних технологій в освітній процес дає широкі 
можливості для вивчення іноземної мови. На відміну від аудіо- або 
друкованого тексту, які можуть мати високу інформативну, освітню, виховну 
та розвиваючу цінність, відеотекст має таку перевагу, що поєднує 
різноаспектні акти мовленнєвої взаємодії. Відеотекст містить візуальну 
інформацію про місце події, зовнішній вигляд і невербальну поведінку 
учасників спілкування в конкретній ситуації, що зумовлена специфікою віку, 
статі та психологічною структурою мови особистості. Візуальний ряд 
дозволяє краще зрозуміти і закріпити як фактичну інформацію, так і 
особливості мови в конкретній ситуації. Відеоматеріали забезпечують 
студента необмеженими можливостями для проведення аналізу, 
побудованого на порівнянні та зіставленні культурних реалій і особливостей 
поведінки людей в різних ситуаціях міжкультурного спілкування [3].  

Використання відео як засобу навчання є цінним своєю інтерактивністю, 
а саме:  

1) Доступність. Можливість навчатися будь-де та будь-коли, маючи 
лише смартфон чи персональний комп’ютер з доступом до Інтернету.  

2) Наявність вибору. За запитом у браузері можна знайти багато 
бібліотек відеоматеріалів із можливістю перегляду не тільки онлайн, але й 
офлайн після завантаження.  



105 

3) Контроль. Можливість зупинити, пропустити, чи повторити матеріал, 
поданий у відео [4]. 

Чудовим інструментом для вивчення іноземної мови є читання книг 
мовою оригіналу та перегляд автентичних відеоматеріалів. Такий метод 
слугує розширенням іншомовних здібностей, особливо розмовних та 
слухових навичок, допоможе розбавити заняття граматикою та слугуватиме 
гарною мотивацією для подальшої іншомовної підготовки. 
 Виокремимо такі причини, чому перегляд оригінальних відеоматеріалів 
є ефективним у вивчення іноземної мови (рис.1)[1]: 
 

 
Рисунок 1 – Ефективність перегляду оригінальних відеоматеріалів 

 
У світі різноманітних технологій віднайти той чи інший фільм, серіал, 

телепередачу і т.д. стало більш доступнішим та простішим. Існують окремі 
сайти для спеціального перегляду із різноманітною кількістю субтитрів, 
розроблені відео уроки, де викладач розбирає ту чи іншу частину 
відеоматеріалу.  

Найдоступнішою та поширеною серед молоді, і не лише, можна віднести 
платформу YouTube. Саме цей сайт допоможе знайти автентичний 
відеоматеріал. Також на ньому можна знайти поради від носіїв іноземної 
мови щодо ресурсів, якими вони користуються. 

Ефективним вважається перегляд відеоматеріалу мовою оригіналу без 
супроводу субтитрів, однак це залежить від рівня знання мови. Але є 
виняток, якщо субтитри – тільки оригінальні. Ні в якому разі не включати 
субтитри мови студента-носія. Оскільки таке вивчення не є ефективним і не 
покращуватиме навички сприйняття на слух, оскільки вся увага буде 
сконцентрована на субтитрах, мову яких ви знаєте.  

Проте лише один перегляд не стане результатом успішного знання мови. 
Потрібно знайти, або розробити власний, чіткий алгоритм дій для розбору 
відеоматеріалу. 
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 Загальна інструкція вивчення іноземної мови з допомогою            
кінофільмів [2]:  

1. Обираємо фільм. Він має бути серед вподобаних. Також контент 
має відповідати сьогоденню (деякі слова можуть бути застарілими для їх 
використання у повсякденному вжитку). 

2. Розбиваємо кіно на епізоди по 20-30 хвилин. Так вам буде легше 
запам'ятати, про що йдеться в цій кінострічці, не перевантажуючи свій мозок. 

3. Дивимося перші 30 хвилин. Без субтитрів. І намагаємося 
зрозуміти в загальних рисах, про що там йдеться. 

4. Повертаємося на початок перших кадрів. Переглядаємо його ще 
раз. Тепер можна підключити субтитри. Виписуємо нові незнайомі слова та 
фрази. Можемо зупиняти, якщо необхідно щось записати. 

5. Закріплюємо вивчені слова. Це можна зробити знову ж таки в 
Quizlet (це безкоштовний онлайн-сервіс для створення та застосування флеш-
карток та навчальних ігор у різних категоріях).  

6. Виконуємо попередні три кроки і для інших відрізків фільму. 
7. Коли завершили дивитися всі частини – залишається подивитися 

кінострічку цілком і насолодитися. 
Одним із головних правил є вибір відеоматеріалу,  який підходить 

студенту за рівнем знання. Якщо обраний відеоматеріал є незрозумілим, 
необхідно знайти інший, який відповідатиме рівню вивчення мови. 

Отже, всі прийоми роботи з автентичними відеоматеріалами є 
унікальними та ефективними. Однак таке навчання іноземній мові хоч  і 
цікаве, але потребує часу, терпіння і зусиль. Кінофільми та серіали мовою 
оригіналу є дієвим засобом вивчення іноземної мови, що стимулює мовне 
спілкування, яке мотивує до вивчення іноземної мови і культури як двох 
взаємопов’язаних елементів.  
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НЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19  
 

Безперервний розвиток є найважливішою умовою існування мови. 
Процес пізнання світу, поява нових понять і реалій, зміни в суспільному 
житті, науково-технічний прогрес відбуваються постійно, потребуючи 
необхідної кількості лексичних одиниць. Поява неологізмів демонструє 
динамізм мови. На слушну думку О. Бабелюк і Л. Дідух, «розвиток будь-якої 
мови зумовлений як лінгвальними, так і екстралінгвальними факторами» [2, 
c. 5-12]. 

Нині світ переживає глобальну небезпеку для здоров’я людей, 
спричинену новою коронавірусною хворобою, номінованою COVID-19. Ця 
пандемія вразила мільйони людей, забрала тисячі життів, справила 
величезний вплив не лише на систему охорони здоров’я різних країн, а також 
змінила усталені традиції освіти, бізнесу, управління, туризму, 
модифікувавши усі аспекти людського життя. COVID-19 не лише докорінно 
змінив стиль життя людства, але й спричинив появу понад 1000 нових слів і 
висловів. 

Сучасний світ перебуває у жахливій реальності, пов’язаній з пандемією 
нового небезпечного коронавірусу (COVID-19). Наукові терміни обмеженого 
фахового використання опинилися у центрі міжнародної суспільної 
свідомості, заполонивши сучасний медіа-простір. За короткий проміжок часу 
медична лексика стала загальновживаною. Водночас сучасна англійська мова 
збагачується значною кількістю неологізмів на позначення явищ COVID-19. 

Серед загальномовних лінгвісти виділяють лексичні та семантичні 
неологізми. Лексичний спосіб створення примітний тим, що він причетний 
до появи нових слів, що позначають абсолютно нові поняття, явища і події, 
що відбуваються в суспільстві.  

Семантичний неологізм – це вже наявна у мові лексема, яка розвиває 
нове значення. Семантичний спосіб творення був використаний при появі 
таких слів як social distance, physical distancing, to be on the lockdown, face 
mask, які використовувалися в мові раніше. Однак частотність їх 
використання значно зросла, як і семантичні значення. Наприклад, 
словосполучення social distance  до пандемії вживалося лише в науковому 
середовищі для позначення різного положення соціальних груп. Нині 
словосполука social distance в англійській мові також описує відстань між 
людьми, необхідну для профілактики коронавірусу.  

До лексичного способу утворення неологізмів можна віднести такі 
слова, як covideoparty (online parties via video conferencing platforms), covidiot 
(someone who ignores the warnings regarding public health or safety), qarantini 
(alcoholic drink one sips at home during the quarantine period), quarantrolls 
(individuals sending malicious online messages in conditions of and/or referring to 
quarantine). 
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Іменники становлять переважну більшість зафіксованих у досліджуваному 
корпусі лексем для номінування людей, станів і речей, раніше невідомих 
людству. Другою чисельною групою є дієслова, наприклад,  covexit (going out 
or making an exit during lockdown), doomscrolling (obsessively searching and 
reading depressing pandemic-related news), self-quarantine (to refrain from any 
contact with other individuals for a period of time (such as two weeks) during the 
outbreak of a contagious disease usually by remaining in one's home and limiting 
contact with family members) та zoombombing (unwanted disruption caused by an 
individual while people are conversing on Zoom, a video conferencing platform). 

Таким чином, словниковий склад англійської мови постійно змінюється 
та поповнюється новотворами. Дослідження неологізмів на позначення явищ 
COVID-19 і їх місце серед лексичних одиниць обґрунтовує необхідність їх 
практичного використання та вивчення. У сучасній англійській мові 
накреслюється тенденція до збільшення словникового складу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 

 
Останнім часом інтерес до наукового тексту, до мов науки і техніки 

загострився у зв'язку з новими завданнями, які поставлені перед прикладним 
мовознавством сучасної науково-технічної революцією (автоматична 
обробка текстів оригінальної мови, стандартизація термінології, науково-
технічний переклад, створення термінологічних словників і банків даних, 
лінгвістичне забезпечення автоматизованих систем). В основі рішення різних 
прикладних задач лежить багатоаспектний лінгвістичний аналіз наукового 
тексту як сукупності різних текстів даної галузі знання. 

Теорія перекладу розглядає переклад як інтерпретацію в світлі взаємодії 
між об'єктивним і суб'єктивним на основі знання як мови, так і позамовної 
дійсності. Інтерпретація - процес осмислення результатів обробки наукових 
фактів і спостережень в єдину систему. Безумовно, розуміння не є 
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самоочевидним в процесі перекладу наукового тексту, а пов'язано з 
проблемою засвоєння тексту всього наукового дискурсу, а не його 
семантики. На основі розуміння перекладач відкриває думки оригіналу, 
стикаючись з труднощами перекладу наукового тексту. Ми виділяємо два 
основних типи помилок при перекладі наукового тексту: концептуальні 
помилки і помилки, пов'язані зі зв'язністю тексту [2]. 

Головним параметром перекладацьких труднощів наукового тексту 
покладається ідентифікацією і розумінням основних наукових термінів, 
закладених в тексті оригіналу. При невірній ідентифікації термінів і їхньої 
сфери застосування може відбутися фіксація термінологічних помилок і, як 
наслідок, створення псевдонаукового тексту. Для уникнення 
псевдонауковості Л.М.Лапп рекомендує звернути особливу увагу спочатку 
на модельний, потім на предметний і логічний плани тексту, що сприяють, на 
нашу думку, успішному розумінню концепту на основі експлікованих 
смислових віх, а потім і правильному розгортання, іншими словами 
адекватному викладу на іншій мові [1]. 

Таким чином, переклад наукового тексту не може зводитися до пошуку 
лише прямих термінологічних відповідників. Ми визначаємо його як 
складний розумовий процес, що полягає у виявленні та передачі смислів 
наукових концептів. 

Наукові, технічні та ділові тексти почали досліджуватися лінгвістами 
порівняно недавно, з 30 - 40-х років XX ст. Сьогодні мова науки стала одним 
з основних повноправних і самостійних об'єктів дослідження поряд з мовою 
художньої літератури, літературно розмовною мовою і традиційними 
діалектами [4].  

Слова і вирази, що зустрічаються в науковій і технічній літературі, 
відносяться до двох видів. Одні з них - це загальнонародна лексика, інші - 
спеціальні (наукові чи виробничі) терміни. Перш за все слід зазначити, що 
слова, виписані в першій колонці, є загальновживаними і зрозумілими 
кожній культурній людині, чого не можна сказати про другу групу. Якщо 
слова і вирази першої групи позначають такі предмети, явища, властивості, з 
якими знайома майже, кожна людина, про які кожному доводиться говорити, 
читати або слухати, то слова і вирази другої групи відносяться до суто 
спеціально наукових і виробничих поняттям, знаходить застосування тільки в 
певних областях науки і техніки. Отже, перша відмінність наукових і 
виробничих термінів від інших (загальнонародних) слів полягає в тому, що 
вони виражають спеціальні наукові та технічні поняття. 

В основі стилю сучасної англійської наукової і технічної літератури 
лежать норми англійської письмової мови з певними специфічними 
характеристиками, а саме: 

1) Лексика. Вживається велика кількість спеціальних термінів і слів не 
англосаксонського походження. Слова відбираються з великою ретельністю 
для максимально точної передачі думки. Велику питому вагу мають службові 
(функціональні) слова (прийменники і союзи) і слова, що забезпечують 
логічні зв'язки між окремими елементами висловлювань (прислівники). 
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2) Граматика. Використовуються тільки твердо встановленні в 
письмовій мові граматичні норми. Широко поширені пасивні, безособові і 
невизначено-особисті конструкції. Здебільшого вживаються складносурядні і 
складнопідрядні речення, в яких переважають іменники, прикметники та 
неособисті форми дієслова. Логічне виділення часто досягається шляхом 
відступу від твердого порядку слів (інверсії). 

3) Спосіб викладу матеріалу. Основне завдання наукової і технічної 
літератури – гранично ясно і точно довести певну інформацію до читачів. Це 
досягається логічно обґрунтованим викладенням фактичного матеріалу, без 
застосування емоційно забарвлених слів, виразів і граматичних конструкцій. 
Такий спосіб викладу можна назвати формально-логічним [3]. 

Всі три наведені вище характеристики властиві природничим і точним 
наукам (а також їх прикладним областям) – математики, астрономії, фізики, 
хімії, геології, металургії, біології, ботаніки, зоології, геодезії, метеорології, 
палеонтології, медицині, електроніці, електротехніці, сантехніці, авіації, 
землеробства, лісівництва, гірничої справи, оборонної промисловості, 
будівельної промисловості, транспортної промисловості, хімічної 
промисловості, технології механізмів. 

Наукова і технічна література, в свою чергу, має кілька градацій. 
Наукові та технічні тексти відрізняються один від одного не тільки областю 
науки або техніки, до якої вони належать, але і за ступенем їх спеціалізації. 
Наведені вище характеристики повністю стосуються наукових монографій і 
статей, рефератів і підручників. Однак текст технічних довідників, каталогів, 
описів поставок, технічних звітів, специфікацій та інструкцій може іноді 
містити пропозиції, в яких відсутній присудок (при перерахуванні технічних 
даних і т.п.) або підмет (якщо воно мається на увазі з контексту). У технічних 
довідниках зустрічаються цілі відрізки, що складаються з перерахувань. 
Описи поставок, специфікації, технічні звіти і каталоги складаються 
звичайно за твердим шаблоном і завантажені спеціальною термінологією. 
Лексико-граматичний шаблон притаманний також мові патентної            
літератури [5]. 

Отже, основна вимога до мови технічної літератури – це точне і чітке 
виклад, опис і пояснення фактів. Головний упор робиться на логічну, а не 
емоційну сторону інформації. Автор прагне виключити можливість 
довільного тлумачення істоти предмета. Тому в технічній літературі майже 
не використовуються такі виразні засоби, як метафора, метонімія та інші, а 
виклад має дещо сухуватий, формальний характер. 

Таким чином, досліджуючи особливості науково-технічних текстів, 
важливо відзначити, що основна їх характеристика полягає в прагненні до 
чіткості й строгості викладу, відмови від непрямих, описових позначень 
об'єктів, широкого використання штампів і стереотипів спеціальної лексики. 
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Сьогодні перекладачам доводиться працювати в різних умовах. Жанри, 

тематика і мова перекладних текстів досить різноманітні. Переклади 
здійснюються в усній або письмовій формі. Різні вимоги, що пред'являються 
перекладачам, щодо точності або повноти перекладу. Тому існують і різні 
види перекладу, кожен з яких має свої особливості. Всі ці фактори лежать в 
основі наукової класифікації видів перекладу. 

Сучасна теорія перекладу виділяє дві основні класифікації видів 
перекладацької діяльності: жанрово-стилістична класифікація (за характером 
перекладаються текстів) і психолінгвістичну класифікація (за характером дій 
перекладача в процесі перекладу). Згідно з першою, жанрово-стилістичної 
класифікації, існує: художній переклад і інформативний переклад 
(спеціальний) [2]. 

Художній переклад - переклад творів художньої літератури, головна 
мета якого полягає в створенні на мові перекладу твору, здатного надавати 
художній і естетичний вплив на читача перекладу. 

Інформативний (спеціальний) переклад - переклад текстів 
спеціалізованої тематики, головною функцією яких є повідомлення будь-якої 
інформації, відомостей. Залежно від того, до якого саме функціонального 
стилю належить текст, призначений для перекладу, виділяються окремі 
підвиди інформативного перекладу: суспільно-політичний переклад, 
науково-технічний переклад, юридичний переклад, переклад сайту і т.д. [3]. 

Друга, психолінгвістична класифікація, враховує характер дій 
перекладача в процесі перекладу, а саме спосіб сприйняття тексту оригіналу і 
спосіб створення тексту перекладу, підрозділяючи перекладацьку діяльність 
на усний переклад і письмовий переклад. 

Усний переклад – це вид перекладу, при якому оригінал і його переклад 
виступають у нефіксованій формі. Перекладач має можливість лише 
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одноразово сприйняти вихідний мовленнєвий твір  або його відрізок і 
виконати переклад без можливості його подальшого аналізу, переосмислення 
і виправлення. 

Письмовий переклад – це вид перекладу, при якому і текст оригіналу, і 
текст перекладу виступають у вигляді фіксованих текстів. Перекладач в 
процесі здійснення своєї діяльності має необмежену можливість звертатися 
як до тексту оригіналу, так і до тексту перекладу [4]. 

Розглядаючи докладний поділ видів перекладу, згідно з багатьма 
вченими-лінгвістам, можна розрізняти такі види, що наведенні в табл.1. 

Таблиця 1 – Види перекладу [1] 
Вид перекладу Визначення

Усно-усний переклад переклад письмового тексту-оригіналу, що виконується усно
Письмово-письмовий 

переклад 
переклад письмового тексту-оригіналу, що виконується в 

письмовій формі 
Усно-письмовий 

переклад 
переклад усного мовного твори, що виконується в письмовій 

формі
Письмово-усний 

переклад 
переклад письмового тексту-оригіналу, що виконується усно 

 
Беручи до уваги критерій часу перекладу, можна виділити також такі 

різновиди усного перекладу, як послідовний переклад та синхронний 
переклад. 

Послідовний переклад – усний переклад, що виконується або після 
проголошення всього мовного твору-оригіналу оратором, або в паузах мови 
оратора. Зазвичай такі паузи оратор робить після проголошення одного або 
декількох пропозицій. 

Синхронний переклад – усний переклад, що виконується перекладачем 
одночасно з проголошенням твору-оригіналу оратором. При такому виді 
переведення відбувається синхронне сприйняття почутого і породження його 
перекладу. Синхронний переклад може або трохи відставати від промови 
оратора, що носить назву синфазності перекладу (або фазового зсуву), або 
трохи випереджати промову оратора, завдяки спеціальній техніці 
імовірнісного прогнозування [2]. 

Одними з найпоширеніших стратегій перекладу, на думку лінгвістів, на 
сьогоднішній день є наступні: стратегія проб і помилок, стратегія очікування, 
стратегія столлінга, стратегія лінійності, стратегія імовірнісного 
прогнозування, стратегія знакового перекладу, стратегія компресії, стратегія 
декомпресії та інші. Вибір стратегії залежить від конкретних лінгвістичних і 
екстралінгвістичних чинників. У ряді випадків в силу різних причин 
екстралінгвістичні фактори можуть надавати більш вагомий вплив на вибір 
стратегії і, як результат, на остаточний варіант перекладу, ніж фактори чисто 
лінгвістичного характеру. У перекладі простежується чітка тенденція до 
раціоналізації і спрощення мовної структури на мові перекладу, в зв'язку з 
чим все більш широко застосовуються стратегія компресії і стратегія 
лінійності. Кожен перекладач (особливо синхроніст) може опинитися в такій 
ситуації, коли певний сегмент тексту або будь-який термін виявився 
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незрозумілим з різних причин.  У подібному випадку можливе використання 
стратегії проб і помилок, стратегії очікування або стратегії знакового 
перекладу. 

У процесі перекладу перекладач не використовує якусь одну стратегію, 
він застосовує їх в комплексі в реальному контексті і в реальній ситуації.  
Стратегії перекладу безпосередньо пов'язані з прагматичними аспектами 
перекладу – комунікативної інтенцією відправника, установкою на 
одержувача і комунікативної установкою перекладача. Перекладацькі 
проблеми, пов'язані з урахуванням установки на одержувача, охоплюють 
надзвичайно широкий діапазон перекладацьких прийомів. Це приватні 
прийоми, які застосовуються в будь-якому вигляді перекладу, включаючи 
художній і поетичний. 
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MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS IN LEARNING A 

FOREIGN LANGUAGE 
 

The outer world is rapidly changing and nowadays modern technologies have 
become an integral part of our life and have affected every area of our society, 
including a process of foreign language learning. Such innovations have changed 
not only the way we learn, but also the way we receive, understand and apply 
information, perceive some things and think at all. As a result, digitalization in 
studying brings many appealing, positive aspects and opportunities to learners, but 
it also can be a reason for some challenges both learners and teachers face due to 
the development, simplification or sophistication of the educational system as a 
whole. 

Students use technology outside the classroom in their everyday life, therefore 
incorporating it into the classroom activities is extremely beneficial for the 
learners, since they understand it, pay attention to it and like to use this type of 
medium. ET (educational tools) motivates the students to become more involved, 
active and interested in learning. In addition, ET promotes the collaborative 
communication and interpersonal skills of students, which consequently, changes 
their attitude to learning. [5] 
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Traditionally, for younger English language learners, effective classroom 
approaches usually consist of the use of songs, poems, and old stories along with 
recurrent language structures. Therefore, they may use the internet and the 
worldwide web as an amusing and fine source of true verbal models by recorded 
songs, speaking electronic books with native English speakers, music and video 
clips that help language learners with pronunciation as well as acquisition and 
retention of new words. [2] 

Students are no longer required to follow face-to-face learning paths as they 
can instead access what they need to online, and then further utilize their skills by 
practicing in-person. This offers a lot more flexibility and in turn, more people are 
learning languages as they can do it on their own schedule. Online resources also 
included those provided by native language speakers, which provides proper 
language immersion for language learners. [3] 

The most widely-used means of the modern education are: 
1.Videos. 
There is a huge number of different videos that are extremelly useful for 

those, who want to develop their skills in listening or to expand vocabulary and 
improve pronunciation. People can use variable sources such as FluentU, Youtube, 
Open Culture, Omniglot and choose whether educational videos, podcasts or some 
movies without or with subtitles , doing pauses to analyze  something, for example. 

2.Music. 
Listening to music allows us to better assimilate the syntax and enrich our 

vocabulary because the lyrics of the songs are generally composed of informal 
expressions and words that we don’t necessarily learn when studying a language. It 
also helps with memorization. According to scientists, singing new words makes 
them easier to remember. 

There are numerous complementary tools for language learning, such as 
Spotify or even Netflix. Of course, it is important to have a serious and 
professional approach when using these tools, especially when learning the 
grammar basics. [4] 

3.Educational Websites and mobile apps. 
To use whenever you want and wherever you are any website or app is one of 

the most engaging ways of learning a language among the generation of XXI 
century, which does not require a lot of time and some special skills to do this. 
Duolingo, BBC Languages, Mamrise, Babbel, Busuu, etc, consist of a range of 
interactive tasks and function, which are connected with reading, speaking, 
writing, spelling, listening and memorizing.  

 In addition, people have an opportunity to use such tools as social networks, 
Google meet, Teams, Discord and many others to participate in some conferences, 
collaborations, group works and discussions to gain some new knowledge and 
skills. 

Moreover, technology has also opened the doors for endless and limitless 
resources to be accessible regardless of the learner’s location, language fluency or 
economic status. [1] Accordingly, with a new reality of the life that we faced due 
to coronavirus last year, new integrations in the educational system such as 
broadcasts, joint viewing and online discussions, variable presentations and 
interactive engagement began to replace conventional methods of education. 
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In our time, there are many digital resources for teachers of foreign 
languages: 

- Speech tools for teachers: Announcify, Chrome Speak, DSpeech, FoxVox, 
PowerTalk  

- Digital storytelling tools: Animoto, Capzles, Cartoonist, PicLits, Pixton  
- Podcast tools: Audacity, Easypodcast, PodOmatic, SoundCloud, VozMe  
- Survey, polls and quizzes tools: addpoll, Google Forms, Pollhost, Wufoo 
- Exercise and testing tools: Kahoot, Socrative, Hot Potatoes  
- Online teaching platforms: Padlet, Blog, Nicenet, Canvas, etc. [1] 
 Finally, the main aim for both learners and teachers of foreign languages 

should be to become acquainted with all those innovations, improvements, changes 
and discovers, and to accept and apply to our life all the advantages and 
possibilities, that modernization of the world is creating for us. 
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ Й МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК 

ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРАЦІВНИКА 

 
Культура людини найбільш яскраво і безпосередньо проявляється в її 

промові. Перше уявлення про людину, як правило, формується на підставі 
враження, яке виникає під час мовної манери співрозмовника. Тому для 
працівника соціальних служб, одним з основних обов’язків якого є 
спілкування і взаємодія з людьми, культура мови набуває величезного 
значення. 
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У висококваліфікованого фахівця  сфери соціального обслуговування 
повинні бути досконалі  вміння й навички професійного спілкування для 
ефективного розв’язання питань різних прошарків населення. Під час 
ділового спілкування легше встановлюється контакт між людьми,  якщо вони 
розмовляють «однією мовою» й прагнуть до продуктивного співробітництва. 
При цьому засадами культури їхнього спілкування є етичні норми та правила 
ділових взаємовідносин, знання й уміння,  пов’язані з обміном інформацією, 
використанням способів і засобів взаємовпливу, взаєморозуміння. 
Актуальність окресленої проблеми є незаперечною й полягає у визначенні 
засад дотримання культури мовлення працівниками соціальноїї сфери. 

Проблема культури ділового мовлення цікавить багатьох сучасних 
науковців: Н. Бабич, М. Білоус, О. Бобир, С. Богдан,  І. Данилюк, А. Загнітко, 
С. Єрмоленко, А. Коваль, О. Корніяка,  З. Мацюк, О. Миронюк, Т. Панько, 
М. Пентилюк, Н. Станкевич,  М. Стельмахович, Н. Формановська, Г. Чайка, 
Т. Чмут та ін.  Проведені наукові дослідження показують, що від культури 
мовлення і дотримання правил мовного етикету залежить продуктивність 
спілкування, позбавляє соціального працівника від потрапляння в незручні 
ситуації при діловому спілкуванні в повсякденних контактах з людьми. 

Типовими ситуаціями спілкування в професійній діяльності соціального 
працівника, які вимагають дотримання правил мовного етикету, є 
знайомство, повторна зустріч із клієнтом, повсякденне спілкування з ним, 
консультування, спілкування з соціальним оточенням клієнта [2]. 

Комунікативний акт ввічливого спілкування – обов’язковий компонент 
повсякденного спілкування людей. Взаємини ввічливості під час 
комунікативного акту передають різноманітні етикетні дії: звертання, 
привітання, вибачення, побажання, запрошення, поздоровлення, прощання 
тощо [1]. 

Культура мови належить до індивідуальних характеристик особистості. 
Вона передбачає високий рівень володіння рідною мовою, вміння 
використовувати різні стилі мовлення залежно від ситуації, розвинений 
естетичний смак. Етичний аспект культури мовлення передбачає знання 
правил мовної поведінки і вміння застосовувати ці правила в різних 
ситуаціях спілкування. При цьому необхідно пам’ятати, що в процесі 
спілкування неприпустимі лихослів’я, використання образливих виразів, 
зайва емоційність і нестриманість. 

Високий рівень культури мови – це вміння правильно, точно і виразно 
передати свої думки засобами мови. Вона полягає також в умінні знайти 
найбільш дохідливого і найбільш доречного, що підходить для кожного 
конкретного випадку, засобу для вираження своєї думки.  

Культура мови зобов’язує соціального працівника дотримуватися деяких 
обов’язкових норм і правил, серед яких найважливішими є [3]: змістовність – 
продуманість виразів; логічність – обґрунтованість і послідовність викладу, в 
якому всі провідні положення взаємопов’язані і підпорядковані єдиній думці; 
доказовість – достовірність, зрозумілість і обґрунтованість доводів;  
переконливість – здатність переконати співрозмовника і добитися того, щоб 
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це переконання міцно вкоренилося в його свідомості; ясність – кожен вираз 
має бути чітким і ясним; зрозумілість – користування словами і термінами, 
зрозумілими співрозмовнику; не слід зловживати іноземними і рідко 
вживаними словами і виразами; неприпустимо вживання вульгарних слів і 
жаргонних виразів. 

Професійна комунікативна компетентність соціального працівника має 
на увазі не тільки високий рівень мовної культури, а й грамотне 
використання формул мовного етикету [3]. Мовний етикет – це система 
правил мовної поведінки і стійких формул ввічливого поводження. 
Володіння мовним етикетом сприяє: набуттю авторитету; породжує довіру і 
повагу до соціального працівника. Знання правил мовного етикету, їх 
дотримання дозволяє соціальному працівнику: відчувати себе впевнено і 
невимушено, не відчувати незручностей і труднощів у спілкуванні з 
клієнтами або колегами в повсякденній діяльності; уникати багатьох 
непорозумінь і конфліктів.  

Можна сказати, що ступінь володіння мовним етикетом визначає 
ступінь професійної придатності фахівця. Вибір етикетних формул 
визначається екстралінгвістичними факторами, такими як: соціально-
психологічні характеристики (вік учасників спілкування, їх соціальний 
статус, стать, професія, рівень освіти, службове і суспільне становище і т. д.), 
ситуація спілкування (місце, час, ступінь знайомства і психологічна 
дистанція учасників спілкування і т. д.). Соціальний працівник повинен 
враховувати також національні традиції, оскільки мовний етикет має 
національну специфіку. Кожен народ створив свою систему правил мовної 
поведінки. В українському суспільстві особливу цінність представляють такі 
якості як тактовність, люб’язність, терпимість, витриманість та  
доброзичливість. 

Отже, в діяльності сучасного фахівця соціальної сфери культура 
мовлення й мовний етикет відіграє важливу роль, сприяючи розвитку 
конструктивних, доброзичливих відносин з партнерами. У спілкуванні і 
взаєминах з клієнтами та їх близькими, з колегами, представниками різних 
організацій соціальний працівник є офіційною особою, яка виконує 
покладені на нього обов’язки і представляє свою установу і державу, від 
імені яких він діє. Від того, наскільки поведінка, мова соціального 
працівника відповідають загальноприйнятим правилам етикету, залежить не 
тільки довіра до нього й ефективність роботи, а й громадська думка про 
соціальну службу та соціальну роботу. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНИХ 

І МОВНИХ БАР’ЄРІВ 
 

У стереотипному уявленні «спілкування» еквівалентно вмінню 
розмовляти та розуміти сказане. Насправді ж це визначення є дуже 
обмеженим сприйняттям цього процесу. Здатність вербалізувати інформацію 
так, щоб адресат зумів її відтворити такою, як її адресант висловлював, 
вимагає чималих зусиль. Потрібно врахувати велику кількість позамовних 
факторів, що можуть завадити або ж навпаки покращити обмін інформацією. 
Якщо ж ми беремо до уваги міжкультурну комунікацію, то вона несе у собі 
ще більше екстралінгвістичних аспектів, без урахування яких неможливо 
досягнути порозуміння.  

Особливо актуальною ця тема є сьогодні, коли люди усього світу 
об’єднуються в одну велику спільноту заради розв’язання різноманітних 
проблем. 

Культура є поняттям широким та багатогранним. Воно містить у собі 
безліч аспектів та явищ, які формують відмінності у її трактуванні. 
Враховуючи різні підходи до її розуміння, можна говорити про неї як про 
«фактор соціального, духовного та історичного розвитку й самореалізації 
конкретного етносу» [6]. 

Комунікація, діалог – це унікальна здатність людей обмінюватися 
інформацією. Учасники комунікації – носії культури, а сама комунікація – її 
прояв. Таким чином лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації 
віддзеркалює суспільні реалії, звичаї [1, c. 20]. Проте знання іноземної мови 
абсолютно не є гарантією успішної комунікації. Лише поєднання мовного та 
культурного кодів може запобігти труднощам у спілкуванні. Спроба донести 
певну думку іноземцю, за допомогою власного культурного досвіду, 
спричиняє появу «парадоксів міжкультурної комунікації». Також це можна 
назвати «псевдокомунікацією», оскільки основна мета спілкування – 
порозуміння – не досягається. [5, c. 110]. 

Щоб уникнути подібного, варто враховувати «співвідношення мови та 
мислення». О.А. Потебня пояснив такі труднощі наступним чином: акт  
мовлення стимулює в слухачеві ментальну діяльність, яка більш або менш 
подібна до діяльності мовця, думки мовця не передаються слухачеві; ніколи 
уявлення слухача не є ідентичне з уявленням мовця [4]. Таке трактування 
парадоксу допомагає розпізнати когнітивні особливості комунікації, 
врахування яких, допомагає розширити власні кордони мислення та може 
забезпечити якісний обмін інформацією.  
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Варто не забувати й про важливість невербального аспекту в 
комунікації. Важко повірити, але 60 – 80% у міжособистісному спілкуванні 
належить саме невербальній комунікації [2]. Цей показник доводить 
необхідність врахування цього аспекту. Конфлікти, що можуть виникнути на 
основі цього, стають особливо гострими, якщо мова йде саме про 
представників різних культур. Таких збоїв можна легко уникнути, якщо 
приділити достатньо уваги вивченню семіотичної системи представника 
певної культури.  

Намагаючись осягнути тему міжкультурної комунікації неможливо 
оминути його величність «переклад». Він стає тим ключем, що може 
відкрити двері до світу міжкультурної комунікації. Проаналізувавши вище 
написану інформацію, з впевненістю можна стверджувати, що «переклад» 
включає усі етапи передачі інформації через лінгвістичні та культурні межі. 
Думка С. Баснет про те, що переклад не відбувається у вакуумі; це не 
ізольований процес – пояснює усю його сутність [3, с. 2]. 

Отже, процес міжкультурної комунікації є доволі складним та 
багатокомпонентним. Культура охоплює сприйняття світу через призму 
особливостей мислення, сформованих під впливом різних обставин. Щоб 
досягнути успіху та оминути усі бар’єри національної самобутності потрібно 
досягнути максимального розуміння спершу саме культури, потім 
лінгвістичних особливостей і не забути звернути увагу на приховану 
невербальну комунікацію.  
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

Кожного дня людство зіштовхується з новими явищами в 
найрізноманітніших сферах життя, а разом із цим виникає необхідність їхньої 
вербалізації. Активне розширення словникового запасу є процесом 
безперервним і швидким, що вимагає прискіпливої уваги з боку мовознавців. 
Уникнути створення нових слів та понять неможливо, тому вже здавна їх 
віднесли до окремого класу слів – неологізмів. 

У 1735 році у Франції вперше був використаний термін «неологізм». 
Згодом воно було запозичене англійською мовою для позначення незвичного 
застосування слів, які утворилися у мові чи потрапили до неї за різних 
обставин та з різних причин. Неологізм особливий тим, що відображає саме 
той період, який проживає усе суспільство разом у даний момент часу, що 
закарбовує його у мові доволі міцно [1, с. 4]. 

На сучасному етапі свого розвитку українська мова, як ніколи раніше, 
має абсолютну свободу. Важко не помітити кількість україномовного 
контенту на просторах Інтернету та активне її застосування у всіх сферах 
життя народу. Політика держави також нарешті почала сприяти ствердженню 
мови у національній свідомості. Таке активне використання неодмінно 
спричиняє постійний «рух» у мові. На даному етапі українська мова 
регулярно сповнюється неологізмами, тому їх можна поділити на такі групи:   

1. Нова лексика. Сьогодні створення будь-якого продукту чи надання 
певних послуг неможливе без рекламного аспекту. Усі намагаються створити 
якомога більш креативну та цікаву рекламу, яка б «зачепила» споживача. 
Звичайно ж це є невичерпне джерело нових слів: зняток (скриншот), 
гортайчик (планшет), вподобайка, лохотрон. Серед молоді нерідко можна 
почути використання висловів з реклами та гасел популярних коментаторів, 
наповнені неологізмами: «Кожному воздасться по лайках його»; «Наша 
зброя в цей момент – вподобайка і комент». Усі новоприбулі слова зазнають 
змін відповідно до граматичних правил української мови. Ще одним 
джерелом великої кількості нових слів є трактування політичних подій 
країни його народом: Пшонка-стайл, золотий батон [5]. Тут можна зустріти 
безліч неологізмів, що яскраво виражають ставлення людей до того, що 
відбувається: свинарчуки, авакOFF, ватники, укропи, кравчучка [2, c. 4]. 

2. Калька. Активна зовнішня політика України інтенсивно сприяє 
запозиченню слів з інших мов, наприклад: баги, роутер, фуд-корт, крінж, 
стрім, хайп. Англіцизми становлять значну частину усіх запозичень. 
Трапляються випадки, коли речення перенасичене такою лексикою, що 
робить його недоступним для сприйняття звичайним носієм мови: «Спікером 
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того тренінгу була відома дизайнерка, яка шерила інформацію про хенд-
мейд сукні, але я не пішла, бо не думаю, що це стане трендом». Навряд чи 
для старшого покоління це повідомлення буде нести хоча б якийсь сенс. Така 
проблема легко вирішується, якщо людина володіє щедрим словниковим 
запасом української мови, адже більшість запозичень мають відповідники у 
нашій мові: цілковитий, повний – абсолютний; пристосовувати – 
адаптувати; доказ – аргумент; розум – інтелект [2, c. 4]. Активному 
запозиченню також підлягають акроніми, наприклад, ІМХО, СА (нім. 
Sturmabteilung); САПАРД (англ. SAPARD); СВІФТ (англ. SWIFT). 
Українській мові не властива телескопія, але вона з’явитися у випадках 
калькування, коли використовуються латинські або грецькі основи, відомі й 
українським мовцям, наприклад, інфодемія [4]. 

3. Семантичний переніс. Багато нових слів утворюються від основ тих 
слів, які вже існують у мові, наприклад: чорний, чорний ринок, чорна 
бухгалтерія. Суспільні реалії змінюються дуже швидко, тому вони відповідно 
і потребують регулярного словотворення для їхнього найменування. Н. 
Нікітіна надає перевагу «пучковому підходу» до такого явища. Поява нового 
семантичного значення у слова – це свого роду ниточка в семантичному 
пучку лексеми. Ми навіть не усвідомлюємо наскільки багато таких «нових» 
слів утворено: заходити (щось подобається, влаштовує), перекидати 
(надсилати файли у соціальних мережах), прогоріти (втрати велику суму 
грошей), пресувати (морально тиснути), засвітитися (виявити себе), 
наварювати (одержувати швидко прибутки), наїжджати (мати претензії) [2, 
c. 5]. 

4. Відновлення актуальності слів. Мова йде про слова, які активно 
використовувалися у минулому, але з появою певних змін повертаються до 
активного вжитку у мові. Здобувши незалежність, українцям необхідно було 
створювати власні поняття та терміни, тому звернутися до слів, що вже 
застосовувалися у мові було гарною ідеєю. Труднощі полягали у тому, щоб 
поєднати національні та інтернаціональні елементи. Такою лексикою 
збагатилася сфера гуманітарних наук. Так, наприклад, в освітню систему 
повернулися слова: гімназистка, вакації, бакалавр, професорка, опінія тощо. 
Реабілітаційний процес яскраво помітний також у економічній сфері: агенція, 
акціонер, відсоток, гривня, комерція, оренда. Окрім того, слова, що були 
суворо заборонені 30-х роках ХХ ст. через ідеологічні причини, знайшли своє 
місце у сучасному словнику мови: злука, часопис, благодійник, світлина 
тощо [3, с. 59-65].  

Неологізми з’являються в мові, по-перше, як власне новотворення – 
шляхом словотворення на основі наявних у даній мові морфем (це основний 
шлях: роздержавлення, доленосний), переосмислення слова та лексикалізації 
словосполучення; по-друге, як відносні новотворення – внаслідок 
запозичення мовних одиниць з інших мов (шоу, спонсор, аеробіка, ламбада, в 
тому числі словотворного та семантичного калькування: Пикокнижка 
(Facebook), вогнелис (firefox), Всемережжя (Internet), обліковка (account) та 
переходу їх до загальнонародної мови з вужчих стильових сфер або 
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територіальних різновидів (мутант, радіаційне забруднення; назви видів риб 
у міру їх промислового освоєння: нототенія, простипома та інші), а також 
актуалізації застарілих слів (соборність, акт злуки – про возз’єднання 
східних і західних земель України 1919; щоправда, ці слова вживалися в мові 
української діаспори) [3; 4]. 

Отже, нові слова в українську мову потрапляють найрізноманітнішими 
шляхами, що підтверджує її активне щоденне використання у всіх сферах 
життя. Будь-які зміни можна трактувати по-різному, що стає додатковою 
перешкодою на шляху до активного розвитку мови. Тому важливо тримати 
під контролем явище утвердження нової лексики в українській мові та 
вчитися застосовувати її відповідно до норм та правил нашої мови, щоб 
формувати культуру мови та не зашкодити її унікальності. 
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ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 

Мова служить засобом вираження думки.  Водночас, термінологія 
економічної науки є суттєвим елементом, без якого наука просто не може 
функціонувати як особлива форма людської діяльності.  Говорити 
українською та іноземною мовами зобов’язують сучасні процеси 
глобалізації, комп’ютеризації та масового використання Інтернету.  З перших 
кроків студент ЗВО занурюється в атмосферу особливого, характерного 
тільки для його спеціальності професійної мови.  Протягом усіх років 
навчання і потім подальшої діяльності фахівець, черпаючи нову інформацію, 
збагачує свій професійний багаж все новими словами і виразами. 
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Вузька спеціалізація мови економістів всередині багатопрофільної 
економічної професії досягла такого високого ступеня, що економіст, який 
займається, наприклад, комп’ютерним економіко-математичним 
прогнозуванням, чи зрозуміє всі тонкощі мови економіста у сфері економіки 
праці або й навпаки.  Професійна мова фінансиста з комерційного 
підприємства майже нічого не говорить економісту-статистику і так далі.  
Поряд із відокремленням «вузьких професійних мов» відбувається певна їх 
взаємодія, наприклад, економічної мови фахівців з автоматизованих 
інформаційних технологій в економіці з мовами різних інженерно-
економічних дисциплін.  Все це значно ускладнює професійну мову 
економістів, створюючи часом ситуації, важкі для взаєморозуміння, особливо 
в суміжних науках і наукових напрямах.  Професійна мова економіста являє 
собою систему термінів, понять, дефініцій, що позначають предмети, 
об’єкти, системи і процеси реального господарського життя людини і 
суспільства.  Професійні мови економічної науки можна умовно розділити на 
загальноекономічні і спеціальні.  Кожна економічна спеціальність, крім 
спільної мови, єдиної для всіх економістів, має і свою спеціальну і 
спеціалізовану мову [2, с. 201]. 

Сучасна наука охоплює близько 15 тис. дисциплін, які поділяються на 
фундаментальні і прикладні, природничі та суспільні.  У науці, відповідно, 
стільки ж професійних мов.  Хоча вчені користуються у своїй професійній 
діяльності природною (розмовною) мовою, але для точної фіксації своїх 
особливих об’єктів та їх станів у науці додатково розробляється мова 
специфічних термінів і символів, схем і формул.  Серед них професійні мови 
економістів.  На цих професійних мовах спілкуються в усній і письмовій 
формі фахівці, цим професійним мовам вчать студентів, такі професійні мови 
описують системи знань – умінь у науковій, навчальній, довідковій та іншій 
літературі [2, с. 202]. 

Основна відмінність професійної мови від звичайної, повсякденної – це 
величезна кількість спеціальних слів і виразів, багата і широко розгалужена 
термінологія, тобто  сукупність найменувань, слів і словосполучень, які 
використовуються для точного і однозначного позначення наукових понять.  
Наукове поняття – це результат наукового теоретичного узагальнення, 
вираження певної наукової теорії, наукової системи знань.  Для початківців 
економістів особливо важливо з перших днів навчатися економічній науці на 
мові стійких і загальноприйнятих у науковому середовищі термінів.  
Термінологія знаходиться в постійному русі: щось відмирає, закінчується 
цикл життя термінів і понять.  Одні виходять з ужитку, усуваються разом з 
поняттями, застарілими або опинилися ненауковими, наприклад, як 
«хрематистика», «політична економія».  Інші, старі і давно відомі терміни, 
такі як «економіка», навпаки, наповнюються зовсім новим науковим змістом.  
Виходячи головним чином із специфіки термінології різних економічних 
професій, різних галузей знання, можна виділити в межах літературної мови 
в якості самостійних секторів різні професійні мови, або, як їх ще прийнято 
тепер називати, підмови науки. 
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Економічні словники, довідники, енциклопедії – це сховища  
професійної мови.  Спеціальна професійна лексика зафіксована в 
різноманітних словниках за спеціальностями.  Такими є, наприклад, 
«Економічна енциклопедія», «Енциклопедичний словник економіста», 
термінологічні словники і довідники з багатьох економічних дисциплін.  В 
економічних енциклопедіях застосовується як алфавітне, так і систематичне 
розташування матеріалу, а в словниках, за рідкісним винятком – тільки 
алфавітне розташування.   

Як приклад загальноекономічного, придатного для економістів усіх 
професій і спеціальностей можна використовувати довідник «Економічна 
енциклопедія». У цій енциклопедії зроблена спроба, спираючись на сучасний 
теоретичний, методологічний і фактичний матеріали, відповісти на актуальні 
питання, поставлені життям, зорієнтувати читача в економічних поняттях, 
категоріях, термінах, явищах, моделях.  В енциклопедію включені статті, що 
роз’яснюють зміст економічних і правових понять. Енциклопедія містить 
терміни з галузі управління [1, с. 67]. 

Дедалі природніше вписуючись у світові інтеграційні процеси, сьогодні 
українська фінансово-економічна думка потрапляє й під англомовні 
термінологічні впливи, запозичуючи разом із відповідними поняттями та 
категоріями їхню словесну форму, що входила донедавна в російськомовне, 
тепер у англомовне поле залежності. Внаслідок інтенсивного припливу 
англіцизмів відбуваються складні процеси в українській лексико-семантичній 
системі, які потребують наукового аналізу й узагальнення. Термінологія 
відіграє важливу роль у комунікації людей, оскільки вона є вагомим 
джерелом отримання інформації в сучасному світі.  

Окрім того, термінологія – це та частина лексики, яка надзвичайно 
динамічна і чутлива до зовнішнього впливу. Там, де відбувається найбільш 
тісна взаємодія мов і культур, зафіксовано максимальну кількість 
іншомовних запозичень у таких галузях. Насамперед, такою сферою є 
економіка. Сучасна економічна термінологія поновлюється, розвивається, 
вдосконалюється відповідно до розвитку й удосконалення економічної 
сфери. У системі економічної термінології відбуваються різноманітні 
лексико-семантичні процеси, пов’язані із входом до неї значної кількості 
запозичень (особливо з англійської мови). Тому дослідження, присвячені 
розв’язанню таких проблем, пов’язаних із процесами запозичення та 
освоєння лексики чужомовного (особливо англомовного) походження в 
українській економічній термінології, є надзвичайно актуальними на 
сьогодні. Над вирішенням проблеми надмірного входження чужомовної 
(особливо англомовної) лексики до національної сучасної мови загалом та 
українських терміносистем зокрема українські мовознавці сьогодні 
працюють активно. Встановлення відповідного співвідношення між 
національним і міжнародним у термінотворенні залишається однією з 
актуальних проблем сучасного українського термінознавства. Однак перед 
тим, як уводити чужомовну одиницю до системи української мови, необхідно 
було б спробувати пошукати серед національних термінів такий, який зміг би 
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точно відобразити зміст запозиченого поняття або ж утворити синонім із 
корінних національних мовних ресурсів, і такий термін використовувати як 
нормативний. Коли жоден із варіантів не підходить, лишень тоді варто 
залишати запозичену термінологічну одиницю.  

Таким чином, національні терміносистеми можна зробити максимально 
досконалими, використовуючи досвід світових мов-продуцентів і власне 
український історичний досвід. Навіщо послуговуватися чужими 
запозиченнями, скажімо, якщо у нашій мові є свої відповідники, наприклад, 
слово допомога відповідає субсидії, брокер українською – посередник, а 
бартер – обмін. Справедливо зазначити, що питання доцільності іншомовних 
запозичень викликає дискусії, однак, реалії сьогодення такі: більшість нових 
економічних термінів іншомовного походження настільки відомі, що не 
викликають у сучасних фахівців заперечення [1, с. 83].  

Висококваліфікованого економіста завжди відрізняє культура 
професійного мовлення,  не тільки грамотне володіння літературною мовою, 
але також широке і глибоке знання термінології.  Видатний французький 
вчений філософ Рене Декарт одного разу сказав: «Уточніть значення слів, і 
ви позбавите світ від половини непорозумінь та помилок». Тому-то засвоєння 
і розуміння термінології – це обов’язкова умова надбання спеціальної 
професійної майстерності для майбутнього економіста. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗВО: 

НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ 
 

 Сучасне суспільство рухається вперед із шаленою швидкістю, 
намагаючись знайти все більш нові засоби, форми та методи для полегшення 
буття. 

Усе це відбувається завдяки інноваційним технологіям, які, здається, 
змінюються та удосконалюються впродовж незначного проміжку часу.  

В умовах світової пандемії однією із галузей, що зазнала різких змін, є 
освітня. COVID-19 вніс свої корективи, які змусили викладачів та здобувачів 
вищої освіти пристосуватися до нових умов навчання. Як наслідок, з’явилися 
зовсім інші методи та підходи до викладання навчальних матеріалів у 
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дистанційному режимі. Викладачі вищих закладів освіти використовують усі 
можливі доступні застосунки для того, щоб полегшити навчання здобувачів 
вищої освіти в таких незвичних умовах та якнайкраще донести інформацію. 

Дослідженням перспектив використання інформаційних технологій у 
навчанні  здобувачів вищої освіти займалися такі педагоги та методисти як: 
Р. Гуревич, Т. Коваль,  М. Праділяний, Є. Смірнова-Трибульська та інші 
знані науковці, проблемами  використання дистанційних технологій в освіті 
займалися О. Андрєєв, Є. Белова, А. Бернадський, І. Булах, В. Романюк, В. 
Тихомиров і Т. Ящур. 

Дистанційне навчання – новий освітній досвід, що з'явився в Україні 
зовсім недавно, але вже встиг отримати своє місце в педагогічному 
середовищі. 

Сучасна методика викладання іноземної мови, використовуючи засоби 
дистанційного навчання, передбачає значну самостійну роботу здобувачів 
вищої освіти, чому сприяє створення сайтів, на яких окрім навчальних 
програм можна розміщувати довідкову інформацію, новини іноземною 
мовою, посилання та інші корисні для навчання матеріали [1, с.240]. 

У процесі дистанційного вивчення іноземної мови може формуватися 
професійно-орієнтована мовна компетенція. Деякі тексти можуть бути 
вимовлені іноземною мовою і записані на он-лайн ресурс, деякі 
вимовляються безпосередньо викладачем в режимі он-лайн заняття. 

Використання дистанційних технологій у навчанні має певні переваги. 
Зокрема: 

1) Дозволяє оптимізувати освітній процес завдяки активізації 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти (можливість навчатися в будь-
який зручний для себе час і місці, у доцільному для себе темпі). 

2) Забезпечує мобільність навчальних матеріалів за рахунок 
застосування різних носіїв інформації. 

3) Оптимізує роботу здобувачів вищої освіти та надає можливість 
індивідуалізації навчання за рахунок надання студенту можливості 
індивідуально планувати освітній режим. 

4) Розширює можливості представлення навчального матеріалу, завдяки 
їх візуалізації засобами мультимедіа.  

5) Можливість обробляти, виконувати та надсилати завдання через 
мережу Інтернет. 

Окрім зазначених вище переваг, також важливу роль відіграє доступ до 
великої кількості навчальних матеріалів у електронному вигляді, наприклад 
тести, творчі завдання, групові проєкти в режимі он-лайн, інтерактивні лекції 
та багато іншого. Крім того, такий спосіб навчання має значний обсяг 
довідкової інформації у вигляді посилань на конкретні підручники, 
відеоматеріали, сайти та інше. Оскільки навчання іноземній мові проходить 
за будь-яким пристроєм, який має доступ до мережі Інтернет, та в 
комфортній для здобувачів вищої освіти обстановці, тому складання тестів 
або екзаменів є менш тривожним, аніж в аудиторії. 
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Переваги дистанційних форм навчання над традиційними проявляються 
в їх можливостях оперативно, ефективно та швидко самореалізувати 
творчість здобувачів вищої освіти завдяки новій якості навчальних 
матеріалів. Упродовж  вивчення нового матеріалу здобувачам вищої освіти 
надається більш активна роль, яка полягає у вільному виборі дій і отриманні 
індивідуальних результатів. Але якість дистанційного навчання та його 
успішність залежать не лише від системної організації навчального процесу 
та якості методичних матеріалів, які використовуються, але й від керівництва 
і майстерності викладачів, які беруть участь у даному процесі [2, с. 3]. 

Серед недоліків варто виділити психологічну і “комп’ютерну” 
непідготовленість викладачів. Це пов’язано з традиційною методикою 
навчання, яка передбачає не віртуальне, а “живе” спілкування між 
здобувачем вищої освіти та викладачем. 

Ще однією з проблем дистанційної форми навчання є невміння 
здобувачів вищої освіти самоорганізовуватися. Значна кількість студентів не 
в змозі правильно спланувати навчання протягом семестру, коректно 
розподілити свій час. 

Інша проблема – значні грошові витрати для університету, адже 
потрібно оновлювати матеріальну базу, комп’ютерну техніку, виділяти 
приміщення, забезпечувати доступ до Інтернету тощо. 

До того ж, в Україні й досі не існує чітких технологічних можливостей 
аутентифікації здобувачів вищої освіти. Низку тестів і завдань для 
самоконтролю вони виконують дистанційно, але підсумкові іспити їм 
доводиться складати, у більшості випадків, “очно”. 

Взагалі для навчання “на відстані” потрібно мати сильну мотивацію й 
самоорганізацію, адже, як було сказано, дистанційне навчання – це, 
передусім, самоосвіта, тобто здатність здобувачів вищої освіти працювати 
самостійно. Для когось це є перевагою, а для когось, навпаки, – недоліком, – 
все залежить від людини та її характеру. 

Отже, дистанційне навчання хоч і не може в повній мірі замінити очне 
навчання, але з кожним роком воно стає все більш популярним, оскільки 
з’являються все більш нові комп’ютерні технології, які дозволяють робити 
навчання більш ефективним та цікавим. 

Усе ж, оф-лайн  навчання з використанням  інформаційно-
комунікативних технології надає нові можливості та переваги у вищій освіті, 
збільшуючи ефективність засвоєння матеріалу здобувачами. 
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Інтернаціоналізація суспільного життя, що отримала прискорений 

розвиток під впливом науково-технічної революції, еволюції суспільства в 
економічному, соціальному і культурному плані посилюють потребу у 
вивченні інтернаціональної лексики. Питання про інтернаціоналізм, 
поставлений в науці про мову, ніколи не втрачав своєї актуальності, 
особливо з урахуванням зростаючої ролі міжнародних слів в самих різних 
областях мовної діяльності, пов'язаних з процесами зіткнення і зіставлення 
мов. 

Вивчення інтернаціональної лексики має як теоретичне, так і практичне 
значення. Теоретичний аспект дослідження пов'язаний з визначенням ролі 
інтернаціоналізмів міжнародних, міжнаціональних та національних мов в 
удосконаленні міжмовних відносин. Практична значимість зводиться до 
уникнення помилок при перекладі суспільно-політичної термінології, 
літератури [2]. 

Арнольд І. В. визначає інтернаціоналізми як міжнародні слова, 
запозичені з одного джерела, які мають графічну та звукову схожість і, 
маючи деякий спільний лексичний зміст, складають якби спільну лексику 
ряду мов [1]. Більша частина їх являється результатом паралельного 
збагачення нових мов за рахунок лексики древніх мов, тобто латинської та 
грецької (democracy, proletarian, philosophy, atom, satellite, synonym, rhythm).  

Під інтернаціональною  лексикою визначають слова загального 
походження, що існують у багатьох мовах з одним і тим же значенням, але 
зазвичай оформляються відповідно до фонетичних та морфологічних 
принципів даної мови. [4] Цей особливий прошарок слів позначає поняття у 
сфері суспільного та політичного життя, науки, техніки, культури та ін.: atom 
- атом, proton - протон, diameter - діаметр і т.д. Для позначення даного явища 
існують і авторські утворення, як: регіоналізми, інтерлінгвізми, міжмовні 
аналогізми ін. 

В англійській мові є чимало слів, що мають схоже написання і звучання 
зі словами української мови (sputnik, cosmonaut, dacha, babushka). 

Такі слова являють собою запозичення або з однієї мови в іншу, або з 
третього загального джерела (латинь, давньогрецька, французька). 

Латинь: diplomat, method. 
Давньогрецький: choreography, mechanic. 
Французький: machine, chic. 
Зовні схожі слова 2-х або декількох мов, які збігаються за значенням, 

входять до складу інтернаціональної лексики. Зовні схожі слова заважають, 
коли їх значення не збігаються або не завжди збігаються. 



129 

При перекладі таких слів необхідно враховувати наступні фактори: 
1) Іноді зовнішня схожість чисто формальна і у слів немає жодного 

загального пересічного значення: 
 decade – десятиліття; 
– декада - 10 днів; 
– He must be a lunatic. - Мабуть, він божевільний; 
– The boy's a very intelligent. - Цей хлопчик дуже розумний. 
2) Зовні подібні слова можуть мати і загальні значення і інші несхожі 

між собою значення. 
– realize - реалізувати / усвідомити 
– extravagant - марнотратний 
3) Часто, навіть коли в контексті реалізується те значення, яке є 

загальним для англійських та українських слів, доводиться при перекладі 
відмовлятися від відповідності через різні норми поєднання. 

Адміністрація США - Administration of the USA 
Коаліційний уряд - Coalition Administration 
4) Однойменні відповідності в 2х мовах можуть мати різну емоційно-

оцінну забарвлення (конотація). 
– Nationalism - патріотизм 
– Nationalist - патріот 
5) Вибір відповідності при перекладі слова, яке має аналог в іншій мові. 

Вибір відповідності може бути продиктований екстралінгвістичними 
факторами (за межами лінгвістики) [3].  

Щодо перекладу інтернаціоналізмів, виділяють такі способи: 
1) Буквений переклад (транслітерація). 
Мовна форма усіх складових частин інтернаціоналізмів значно частіше 

передається в тих словах, що походять із мови, чия орфографічна система 
основана на фонетичних законах. Отже адекватність буквеного перекладу з 
таких мов, як латина, грецька, українська, італійська, частково російська та 
іспанська буде більшою, ніж з англійської або французької. 

2) Транскрибування. 
Багато інтернаціоналізмів можна адекватно передати мовою  перекладу 

на основі їх звукової форми.  
3) Практичне транскрибування. 
Усі мови запозичують  інтернаціоналізми згідно з власними історично 

встановленими традиціями. У результаті будь-який інтернаціоналізм, з якої б 
мови він не походив і незалежно від мови джерела, з якої його перекладають, 
матиме одну й ту саму мовну форму та будову в мові перекладу. 

4) Описовий переклад. 
Коли переклад неможливо передати одним або кількома словами. 
5) Переклад шляхом заміни інтернаціоналізмів синонімами 
6) Переклад інтернаціоналізмів, що є складними словами [3]. 
У процесі перекладу інтернаціоналізмів на рівні як мови, так і мовлення 

до уваги треба брати кілька факторів: будову, джерело походження, звукову 
та орфографічну форму інтернаціоналізмів в обох мовах. Крім того, іноді 
переклад може залежати від встановленого стереотипу, згідно з яким 
інтернаціоналізм було запозичено в мові перекладу. 
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Труднощі перекладу інтернаціональної лексики полягають у тому, що 
перекладач, особливо початківець, нерідко забуває про таке поняття, як 
«уживана слова», і, перебуваючи під враженням знайомої графічної форми 
слова, допускає в перекладі буквалізму і порушує норми рідної мови, 
особливо в області сполучуваності слів [2]. Тим часом «слова, асоційовані і 
ототожнюються завдяки подібності в плані вираження в двох мовах, однак в 
плані змісту або щодо вживання в повному обсязі відповідні або навіть 
повністю не відповідають один одному, називаються 
псевдоінтернаціоналізми», саме тому слова такого типу отримали назву 
«хибних друзів перекладача» [4]. 

 Розглянемо приклади подібних слів, які характеризують аналізоване 
явище – інтернационалізми в ролі «хибних друзів перекладача»: 

– Actually – фактично (а не актуально)  
– Alternative – варіант (не тільки альтернатива)  
– Brilliant – блискучий (рідко діамант)  
– Champion – підтримувати кого-небудь (а не бути чемпіоном)  
– Decade – десятиліття (а не декада)  
– General – загальний (не тільки головний)  
– Number – число, кількість (а не тільки номер)  
– Public – населення, громадськість (не тільки публіка) [5]. 

На доданок, можна сказати, що теорія перекладу як найважливіша 
галузь філологічної науки має на увазі, що відтворення тексту з вихідної 
мови на яку перекладають, має супроводжуватися точною передачею думки 
автора, відтінків стилю, багатством лексичних конструкцій. Адекватний 
переклад ґрунтується на чіткій системі правил, що дозволяють звести до 
мінімуму ризик неточної передачі інформації. Словом, заново створений 
текст зобов'язаний зберегти всі особливості оригіналу, і інтернаціональна 
лексика у всьому її різноманітті покликана сприяти виконанню цього 
завдання також. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СФЕРІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

В сучасному світі велике значення приділяється вивченню англійської 
мови. Адже вона є найбільш уживаною. Загально прийнято вивчати 
англійську мову, як міжнародний засіб спілкування. Але це не означає , що 
не потрібно вивчати інші іноземні мови[2]. Понад 450 мільйонів людей 
вважають її рідною, а 600-630 мільйонів громадян вибрали її для вивчення як 
другої іноземної. Знання цієї мови розкриває перед нами нові можливості і 
збагачує духовний світ, тому освічені люди зобов’язані володіти англійською 
мовою, яка розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого 
народу.   

В політичному, економічному, науковому житті всього світу 
спілкування відбувається англійською мовою. Вона  визнана офіційною і  
розмовною  мовою Організації Об'єднаних Націй. Міжнародна торгівля, 
робота банківських систем, діяльність транспортної системи - на суші, в морі 
та в повітрі здійснюється іноземною мовою. 

 Знання англійської мови не оминуло і сферу менеджменту. Розрізняють 
такі галузі як: виробничий менеджмент, фінансовий менеджмент, управління 
персоналом, управління дослідженнями та розробками, фінансовий облік, 
маркетинг, загальна адміністрація[1]. Менеджмент тісно пов’язаний з 
бізнесом. Важливість англійської мови обумовлюється тим, що з кожним 
роком збільшується кількість компаній, які працюють з іноземними 
клієнтами, партнерами, постачальниками[3]. 

Топ-менеджмент  повинен знати розмовну й ділову англійську мову - 
для  їхньої роботи це необхідно. Зустрічі з закордонними партнерами, 
телефонні переговори з head-офісом, онлайн-конференції, читання актуальної 
інформації в англомовних джерелах, ділове листування - все це входить в 
обов'язки керівників вищої ланки. Підлеглі також мають вільно володіти 
англійською, коли компанія співпрацює з іноземними фірмами[5]. 

Міжнародний бізнес, ділові відносини з закордонними партнерами 
стрімко набирають обертів і бути просто хорошим фахівцем у торгово-
діловій сфері сьогодні необхідно. Адже різниця між щомісячним доходом 
менеджера в компанії, резюме якого свідчить про знання декількох 
іноземних мов і професійним менеджером з досвідом роботи, відрізняється у 
зарплатні[4]. 

Чим більша компанія, тим більше перспектив для кар'єрного зростання 
працівників у сфері менеджменту . Кожна фірма ставить перед собою мету- 
вийти на міжнародну арену. Робота в компанії міжнародного рівня, вміння 
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вести переговори з партнерами, знання цільових аудиторій в різних країнах з 
різними культурами- це високий рівень професійного розвитку менеджменту, 
якого неможливо досягти без знання іноземної мови. На будь-яких рівнях 
взаємодії людей у бізнесі є свої позначення і терміни. Співробітники 
конкретної галузі, які вивчають ділову англійську мову, повинні враховувати 
цю особливість. Неможливо створити єдиний курс для всіх спеціальностей 
по вивченню англійської мови[3]. 

Ще одна важлива причина вивчення  цієї мови в сфері менеджменту для 
кар'єри – є  доступ до повідомлень. За статистикою, понад 80% всієї 
інформації у світі поширюється саме  англійською. У ділових і наукових 
колах особливо помітна різниця між обсягом і якістю даних, доступних 
англійською та іншими мовами.  

Таким чином англійська  мова відіграє важливу роль, яка пов'язана з 
усіма сферами життєдіяльності. Вивчення будь-якої іноземної мови 
розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш духовний світ. 
Володіння однією або кількома мовами є одним з найважливіших критеріїв 
професійної компетентності та підготовки спеціалістів сфери менеджменту. 
Це  необхідна передумова успішної кар’єри. Вивчивши досконало мову, 
людина автоматично переходить на вищий соціальний ступінь, оскільки стає 
конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану посаду.Такий 
факт може слугувати  відмінним стимулом до вивчення іноземної лексики та  
граматики[2]. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 
 
Існує безліч компаній, які займаються розробкою та застосуванням 

машинного перекладу, адже, з огляду на бурхливий розвиток інформаційних 
технологій і безперервне зростання обсягу інформації ці системи 
допомагають скоротити часові витрати, якщо текст досить об’ємний і містить 
одноманітну термінологію, образи та символи. Але без людського втручання 
чернетки не будуть досконало завершеними ніколи. На мою думку, нині 
сучасні способи перекладу текстів поступово набирають обертів і стають все 
більш популярними серед користувачів.  

Машинний переклад (Мachine Translation) – це процес перетворення 
тексту, написаного однією мовою, в еквівалентний варіант іншою мовою. 
Програма підбирає зі словника еквівалент слова і вставляє його в текст 
перекладу. Зазвичай, ця програма підбирає найчастіше вживані слова, і це 
може деякою мірою спотворювати текст. 

Датою народження машинного перекладу прийнято вважати 1947 рік. 
Дослідженням теоретичної бази комп’ютерних технологій займалося чимало 
науковців, серед яких У. Уівер, Ч. Беббідж, а також Г. Бар, який вивчав 
можливість створення повністю якісного перекладу і наголошував на 
проблемах семантичної двозначності під час перекладу [3,с. 234]. 

Сучасні системи машинного перекладу, згідно з класифікацією 
запропонованої А.Д. Бакуловим, Н.Н. Леонтьєвою, яка сфокусована на 
методах лінгвістичних досліджень розділяються на системи прямого типу, 
трансферні системи перекладу та системи машинного перекладу 
семантичного типу. Системами прямого перекладу називають переклад 
тексту, який здійснюється окремими реченнями, значеннєві зв’язки між 
якими не враховуються. Системи перекладу з трансфером є більш складними, 
оскільки мови-посередники застосовуються двічі – перший раз при перекладі 
з вхідної мови, а другий – при перекладі на вихідну мову. 

Семантичні системи перекладу служать для «відображення» сенсу 
вхідного тексту, тому є найбільш популярними [1,с. 372]. 

Оцінюючи якість машинних перекладачів перш за все потрібно звертати 
увагу на синтаксичні, стилістичні, граматичні нюанси перекладеного тексту. 

Головна перевага цих систем – швидкість, всього кілька секунд і 
переклад готовий. Наступною, не менш важливою перевагою машинного 
перекладу є його дешевизна і доступність, адже кожен хто має доступ до 
мережі Інтернет може скористатись послугами перекладних машин у будь- 
який момент. Але слід пам’ятати й про труднощі та недоліки. 

Труднощі перекладу можуть бути пов’язані з тим, що в текстах часто 
вживаються слова американського та англійського походження, що в 
результаті може призвести до втрати сенсу тексту, і слід пам’ятати, що 
варіант машинного перекладу є лише початковим матеріалом, який 
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обов’язково потребує подальшої ретельної обробки. Іншою проблемою, яка, 
безпосередньо, постає перед перекладачем (користувачем), є домінування 
консервативності у ставленні до перекладу як такого, коли перекладачі 
радше віддають перевагу перекладу традиційному (за допомогою словників 
та інших допоміжних засобів, наприклад, таких як наукові довідники та 
енциклопедії), ніж освоєнню програми автоматизованого перекладу. З іншого 
боку, вони не проінформовані про існування програм для автоматизованого 
перекладу, що є у вільному доступі в мережі та не вимагають ніяких 
фінансових витрат [1,с. 3]. Серед таких програм можна згадати такі, як 
SmartCat, OmegaT. Перша ґрунтується на хмарних технологіях і потребує 
підключення до мережі, інша – інсталюється на персональний комп‘ютер і не 
потребує постійного під‘єднання до Інтернету. Варто вважати, що вибір 
програм для користування повністю залежить від потреб та уподобань 
кожного окремого користувача. 

Особливе значення приділяється проблемам створення граматичних 
довідників, а також важливій категорії словосполучень та слів, таких як імена 
та власні назви, які дуже часто перекладаються за своєрідними правилами. 
Саме для цього створюються довідникові таблиці відповідності, у яких 
пропонуються варіанти відповідних мовних конструкцій. 

Нині проблемами машинного перекладу займаються відомі компанії, 
наприклад такі, як: SYSTRAN Software Inc., Logos Corp., Globalink Inc., Alis 
Technologies Inc., Toshiba Corp. Також з’явилися компанії, котрі 
спеціалізуються на машинному перекладі, зокрема компанія SAP AG, яка є 
європейським лідером у розробці програмного забезпечення і протягом 
багатьох років використовує системи машинного перекладу різних 
виробників при локалізації своїх програмних продуктів. 

Машинний переклад набирає стрімких обертів і функціонує як на 
відомих движках, таких як Google translate, так і використовуючи движки 
Bing (Microsoft Translator), Deep L, PROMPT, SYSTRAN. 

Таким чином, людський та машинний переклад доповнюють одне 
одного. Можливо, в майбутньому з'являться системи перекладу, які стануть 
вірними помічниками в перекладацькій роботі, їм можна буде довірити 
переклад технічних текстів із вузькоспеціалізованою термінологією та 
складною граматикою [2,с. 3]. 
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Сьогодні Україна перебуває на шляху інтеграції у європейський та 
світовий простір. З кожним роком все нові й нові галузі вітчизняної 
економіки завойовують світові ринки. Протягом останнього десятиліття 
особливо швидкими темпами розвивається сфера туризму та гостинної 
промисловості. Туризм - це не лише спосіб пізнання людиною світу, але й 
найперспективніша сфера української економіки, яка сприяє інтенсифікації 
міжнародних контактів та розширенню міжкультурних зв’язків України. 
Проте не все так добре на ринку праці у цій галузі, оскільки як туристичні 
компанії, так і гостинна індустрія відчувають велику потребу у професійно 
підготовлених, високо кваліфікованих менеджерах туризму та інших 
фахівцях готельно-ресторанного бізнесу, які б мали хороші знання не лише з 
менеджменту, туризму та економіки, а й досконало володіли однією або й 
двома іноземними мовами. Мова - невід’ємна частина людського розуму і, 
отже, тільки взаємодія всіх розумових структур і процесів (сприйняття, 
розуміння, пам’яті) забезпечує її функціонування. 

Іноземна мова повинна стати інструментом до пізнання інших світових 
культур. Вивчаючи іноземну мову студенти отримують знання про історію, 
культуру, звичаї та традиції країни, мова якої вивчається. 

Різноманітні аспекти методики викладання іноземної мови завжди були і 
залишаються під пильною увагою багатьох вчених та дослідників таких як: 
Г.Є. Бакаєва, Н.Ф. Бориско, В.Д. Борщовецької, С.П. Кожушко,             
С.С. Коломієць, Е.В. Мірошниченко, О.Б. Тарнопольського, Питаннями 
професійної підготовки фахівців туристичної галузі займалися такі відомі 
вчені як: С.А. Гринько, В. Квартальнов, Л.В. Кнодель, Т. Кудрявцева,            
С. Оришко, Л.В. Сакун, І.В. Скріль, О. Ставровський, В. Федорченко та інші 
дослідники. Проте, недостатньо висвітленим залишається питання значення 
та цілей іноземної мови у професійній діяльності менеджерів сфери 
гостинності.  

Сьогодні іноземна мова стала необхідним елементом у всіх сферах 
людської діяльності починаючи із соціально-економічної, науково-технічної 
аграрної і закінчуючи мистецько-культурною. Менеджер сфери гостинності - 
це, насамперед, керівник, який не лише контролює роботу інших працівників, 
але й має комунікативний зв’язок з представниками іноземних фірм. 
Спілкування для нього стає основним видом діяльності. 

З огляду на це особливе значення має професійно орієнтований підхід у 
навчанні іноземних мов, який передбачає розвиток у студентів навичок 
іншомовного спілкування в немовних українських вишах. Для спеціалістів  
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сфери гостинності необхідними умовами успішної професійної діяльності є 
усвідомлення особливостей процесу комунікації, володіння прийомами 
вербальної і невербальної комунікації, комунікативними стратегіями і 
комунікативною компетенцією, яка містить у собі здатність використовувати 
іноземну мову для досягнення професійно значущих цілей [3, c.48]. Не 
викликає сумніву те, що у ХХІ столітті висококваліфікований спеціаліст 
будь-якої галузі вітчизняної економіки повинен вміти працювати з 
інформаційними Інтернет ресурсами, а це, своєю чергою, передбачає 
обов’язкове володіння іноземною мовою, особливо англійською.  

Розглядаючи цілі навчання іноземної мови варто зазначити, що це 
заздалегідь запланований результат педагогічної діяльності, якого можна 
досягти за допомогою інших компонентів навчання таких як: зміст, методи, 
умови, засоби навчання тощо, які формуються під впливом замовлення 
суспільства і впливають на інші компоненти навчання. 

Основними цілями навчального процесу з іноземної мови є виховна, 
розвиваюча і практична. Виховна мета передбачає формування культурної, 
толерантної особистості, здатної вільно спілкуватися з іноземними 
партнерами. Розвиваюча мета спрямована на розвиток уваги, пам’яті, 
логічного мислення та ділових якостей майбутнього фахівця. Практична мета 
покликана навчити студента вміло використовувати на практиці набуті 
теоретичні і практичні знання з іноземної мови та професійну термінологію 
під час прямого чи телефонного спілкування з представниками іноземних 
туристичних фірм та готельних комплексів. Іншими словами навчання 
іноземної мови - це не лише засвоєння певного лексичного, граматичного і 
синтаксичного матеріалу, а одночасне поєднання у навчанні мовних 
елементів з елементами культури. Таке поєднання зробить більш 
ефективними не лише практичну, розвиваючу і виховну цілі, а й забезпечить 
можливість розвитку мотивації та підвищення інтересу до навчання. 

Не можна обминути той факт, що вивчення іноземної мови має свої 
особливості, які полягають у сукупності фонетичних правил, граматичних 
форм, морфологічних та лексичних одиниць, термінології, що, своєю чергою, 
є невід’ємною частиною складних умінь: говоріння, аудіювання, читання та 
письма. Важливою особливістю іноземної мови за словами Л.С. Виготського 
є те, що оволодіння іноземною мовою йде шляхом, протилежним тому, яким 
іде розвиток рідної мови. Дитина засвоює рідну мову, не усвідомлюючи 
цього, ненавмисно, а іноземну мову - починаючи з усвідомлення та 
розуміння наміру. Тому, можна сказати, що розвиток рідної мови йде знизу 
вгору, тоді як розвиток навичок іноземного мовлення - зверху вниз. 

Інша особливість полягає в тому, що мова є і засобом, і метою навчання. 
Тобто вивчення мови на початковому етапі є метою, а пізніше, використання 
набутих знань у більш складних мовних ситуаціях перетворює її уже на засіб 
навчання. Наступними особливостями іноземної мови є її «безпредметність», 
оскільки вона не дає знань про реальну дійсність та «безмежність», а це 
означає, що не можна вивчити мову повністю. 
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З усього вище сказаного можна зробити висновок про те, що сфера 
гостинності - це сфера людської діяльності, в якій найважливішим є 
спілкування, тому практичне володіння іноземною мовою має надзвичайно 
велике значення у професійній діяльності майбутніх фахівців туристичної 
галузі. 
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Запровадження дистанційної форми навчання є необхідним етапом 

розвитку суспільства та покращення сучасної освіти. У 2000 році була 
прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, створені 
Українська Система Дистанційного Навчання (УСДН) та Український центр 
дистанційної освіти (УЦДО), центри та лабораторії на базі вищих навчальних 
закладів, які досліджували це питання, виявляли його проблеми та методи їх 
усунення. Питання дистанційного навчання найбільш актуалізувалося в 
період пандемії. Така форма навчання дає змогу учням та студентам 
здобувати освіту якісно та кваліфіковано незважаючи на життєві труднощі та 
обставини; наприклад, для здобувачів освіти , які пропускають заняття з 
поважних причин (хвороба, сімейні обставини та інші) та для тих, хто через 
особисті поважні причини навчається за індивідуальним графіком, цей вид 
здобуття освіти надає достатню можливість задовольнити власні потреби в 
ній [3; с. 113]. 

Ще на початку цього століття це питання активно обговорювалось, 
підіймалось та потребувало першочергового вирішення. Теоретичними та 
методологічними проблемами такого навчання займались науковці:            
В. Кухаренко, С. Вітвицька, В. Ясулайтіс, Е. Полат, А. Петров, О. Тищенко, 
оскільки дистанційний вид навчання в останні десятиліття знаходиться у 
центрі обговорення наукових спільнот. Дослідивши матеріали вище 
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зазначених науковців, можна вважати, що дистанційний формат навчання – 
це відносно новий, не досліджений та зовсім не звичний формат навчання, 
який за своєю суттю відмінний від звичних та знайомих нам форм навчання. 
В ньому використовуються зовсім інша методологія зацікавлення, навчання, 
перевірки, та також кардинально інша форма взаємодії викладача зі 
здобувачем освіти [4;с. 3]. 

В цьому виді навчання є значна кількість переваг, наприклад:  
1) мобільність, тобто швидка передача інформації різного обсягу в усі 

кінці світу, які оснащені сучасним обладнанням; 
2) можливість зберігання і редагування різного виду інформації; 
3) різноманітність джерел інформації, які не обмежуються лише 

паперовими виданнями; 
4) створення та проведення електронних конференцій для будь-якої 

кількості людей; 
5) збільшення самостійної роботи, що стимулює здобувачів освіти 

розвивати в собі самодисципліну та саморозвиток; 
6) гнучкість (можна навчатись будь-де та будь-коли); 
7) паралельність навчання (при необхідності можна поєднувати 

професійну діяльність з навчанням) [2]. 
Попри таку кількість переваг дистанційного навчання, не можна не 

згадати його недоліки: 
1) фінансово затратний формат навчання, оскільки купівля технічного 

обладнання, створення платформ, сайтів або курсів – достатньо дорогий і 
трудомісткий процес; 

2) відсутність живого спілкування;  
3) часткова проблема відсутності технічного обладнання у здобувачів 

освіти; 
4) проблема інтернет-з’єднання, що є основним засобом зв’язку цього 

формату навчання [2]. 
Отже, можна підсумувати, що дистанційна форма навчання спрощує 

здобуття освіти у випадку появи складної життєвої ситуації, вирішує деякі 
завдання, які неможливо вирішити у звичайному форматі навчання. Успішне 
вирішення проблеми дистанційної освіти в Україні позитивно вплине на 
рівень доступності кваліфікованої освіти та її якості, інтеграції національної 
системи освіти в наукову, виробничу, та культурну інфраструктуру світового 
освітнього товариства. Не звертаючи значної уваги на усі вище зазначені 
недоліки, технології дистанційного навчання є засобом, який покращує та 
спрощує процес отримання та засвоєння нової інформації. Варто зазначити, 
що переваги перевищують недоліки [1; с.35]. 
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ПРОФЕСІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Професійна орієнтація в Україні відповідає концепції неперервної освіти 
упродовж усього життя. Шляхи розв’язання профорієнтаційних завдань 
визначено у Національній доктрині розвитку освіти (2002), закон України 
«Про освіту» (1991), «Про зайнятість населення» (1991), Концепція 
державної  системи професійної орієнтації населення (2008), «Плани 
спільних дій Міністерства праці та соціальної політики України та 
Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення співпраці 
державної служби зайнятості та органів управління освіти і науки у сфері 
зайнятості та підготовки кадрів для потреб роботодавців»(2008) та інших 
нормативно-правових документах. 

У Німеччині створено чітку систему співпраці різних інституцій та 
закладів, спрямовану на постійне вдосконалення профорієнтаційної роботи. 
Ця важлива діяльність здійснюється із залученням підприємств до роботи з 
професійної орієнтації і базується на тісній співпраці навчальних закладів та 
центрів зайнятості. Система професійної освіти Німеччини визнана світовою 
спільнотою однією з найкращих, а профорієнтаційна робота є взірцем 
підготовки молоді до вибору професії [4, 299]. 

Свідченням актуальності проблеми професійної орієнтації молоді в різні 
періоди розвитку держави є незмінний інтерес науковців, які вивчали різні її 
аспекти, зокрема, А. Вихрущ, В. Єндальцев, М. Кузів, С. Павлюк, 
К. Плаонов, М. Тітма та ін. 

Проте, на сьогоднішній день високий рівень безробіття серед молоді і 
плинність кадрів, велика кількість людей, незадоволених своєю професією, 
відсутність у загальноосвітніх навчальних закладах навчально-методичного 
забезпечення з професійної орієнтації свідчать, що питання вибору професії 
не може вважатися розв’язаним. 

Доцільно зазначити, що сучасна молодь стикається з великою кількість 
професійних викликів. Саме тому необхідно підвищувати рівень 
профорієнтаційної роботи у школі, вивчення перспектив та умов ринку праці 
як бази для майбутнього працевлаштування. 
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Важливим фактором у формуванні людського потенціалу та соціально-
економічного розвитку країни залишається тісна взаємодія ринку праці та 
ринку освітніх послуг. На сьогоднішній день у нашій країні спостерігаються 
гострі проблеми, які пов’язані із недосконалістю механізмів взаємодії освіти 
та ринку праці [2]. 

Досить високим рівнем освіченості характеризується українська молодь, 
оскільки саме освіта відіграє важливу роль в житті кожного. Серед основних 
причин незадоволення молоді якість освіти у нашій країні є: недосконалість 
механізму мотивування освіти та не завжди належний рівень надання якості 
освітніх послуг, проблеми працевлаштування з якими стикаються після 
закінчення навчання та відсутності досвіду роботи, невідповідність 
викладання вимогам ринку та ін. [2]. 

Прослідковується певне протиріччя: жорсткі вимоги для молодого 
покоління щодо обов’язкової наявності вищої освіти з однієї сторони та з 
іншої відсутність певних професійних перспектив з посиленням конкуренції і 
за умов безробіття. Найбільшим мотивом для здобуття освіти у молоді 
найчастіше є отримання шансу на благополучне майбутнє, яке виявляє в собі 
також і «культ диплома». 

Молодь, як майбутній трудовий потенціал будь-якої країни, 
характеризується низкою особливостей у своїй соціально-віковій групі: 
сформована недостатня кількість кваліфікаційних навичок, економічних та 
соціальних ресурсів, цінних орієнтирів, недостатність життєвого досвіду, що 
збільшує ризик ухвалення нераціональних рішень у сфері працевлаштування. 
Проте, в той же час, сучасна молодь краще реагує на зміни, соціально 
мобільна, прагне до професійного зросту, здатна виконувати трудову 
діяльність довше зазначеного часового періоду. Але разом з тим, молоді 
люди належать до тієї групи населення, яка є найбільш вразливою та 
незахищеною на ринку праці. 

Проаналізувавши дані Міжнародної організації праці, можемо 
зазначити, що чисельність безробітних серед молоді в світі у 2019 р. 
становила 70,9 млн осіб, глобальний рівень молодих безробітних становив 
13,1%, питома вага молоді серед загальної чисельності безробітних у світі 
перевищувала 35%.  

Що стосується української молоді, то рівень зайнятості віком             
16-24 роки, порівняно із зайнятістю відповідної вікової групи в європейських 
країнах, у 2019 році був нижчим ( 27,6%), ніж в країнах Євросоюзу (33,4%). 
В попередніх роках спостерігається така ж тенденція [1]. 

Протягом 2016-2019 років у країнах ЄС  рівень безробіття серед молоді 
віком 16-24 роки знижувався. В Україні показники безробіття молоді були 
вищі, порівняно з країнами Євросоюзу, але протягом зазначеного періоду 
дещо знизилися: від 22,4% у 2016 р. до 17,9% у 2019 р.  

Останні роки стали свідченням того, що молоді потрібно засвоїти 
специфічний перелік навичок, які допоможуть їм в майбутньому 
працевлаштуватися та відшукати своє місце на ринку праці: вміння 
розв’язувати комплексні задачі, креативність, критичне мислення, емоційний 
інтелект, навички взаємодії та комунікації з людьми, вміння аналізувати та 
ухвалювати ефективні рішення, уміння ввести переговори, 
клієнтоорієнтованість. 
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Станом на сьогоднішній день, молодь України володіє достатньо 
високим рівнем освітнього потенціалу, який не завжди можливо належно 
реалізувати у сфері праці. Про це свідчить надлишкова кваліфікація 
зайнятого населення, тобто, 35% молодих людей працюють на робочих 
місцях, що являється меншим за їх освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Якщо порівнювати з Німеччиною, то остання застосовує ряд заходів 
щодо збереження робочих місць, надаючи пільги підприємствам, які, в свою 
чергу, уникають масового звільнення працівників, створюючи при цьому 
нові робочі місця та працевлаштовують молодь. Якщо відбулося 
працевлаштування некваліфікованого працівника, о роботодавцю 
виплачується разова дотація, а держава забезпечує покриття до 80% витрат, 
які пов’язані з професійною освітою і виплатами заробітної плати для даної 
категорії працівників. Підприємствам надаються податкові пільги, за умови, 
що вони будуть забезпечувати робочими місцями молодих осіб до 30 років 
[3].  

В Німеччині наявний такий термін як «модель трудового року». Така 
модель є одиним із варіантів профорієнтаційних робіт та первинної 
професіоналізації молоді. Вона характеризується тим, що після закінчення 
закладу загальної середньої освіти, випускник має можливість звернутися до 
органів соціального забезпечення або ж до благодійних організацій з метою 
працевлаштування у рамках соціальних проектів терміном на 1 рік. Протягом 
цього року, молодь має можливість детальніше ознайомитися з майбутньою 
спеціальністю, отримувати певні навички трудової діяльності та професійні 
компетенції [3]. 

Отже, можемо зробити такі висновки, що проблеми безробіття серед 
молоді характеризуються більшими термінами пошуку роботи, 
нестабільністю та проблемами працевлаштування, гендерною асиметрією та 
нераціональною державною політикою в цій сфері. Ситуація, яка склалася в 
Україні на ринку праці та ринку освітніх послуг, з боку держави та місцевих 
органів, потребує застосування невідкладних заходів. Необхідно, на 
законодавчому рівні, передбачити фіксований механізм щодо запровадження 
пільг роботодавцям, що інвестують кошти в систему професійної освіти, 
надають робочі місця для виробничої практики, приймають на роботу 
випускників закладів освіти. 
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CONTROLLING AS A FUNCTION OF MANAGEMENT 

 
Relevance of the research topic: In modern conditions of enterprise 

functioning in Ukraine, the control function is a necessary component for the 
functioning of all enterprise structures. Due to the fact that more managers put this 
function in the background, the achievement of some goals of the enterprise 
becomes impossible. Modern managers must pay attention to all environmental 
factors and be able to take responsibility for their actions. To follow these 
components and need control. 

A mandatory component of effective management is the control function. 
Control allows the entity to regularly obtain information about the state of affairs 
in the managed system, on the basis of which it takes into account management 
decisions aimed at either consolidating the success achieved, or to eliminate the 
reasons that prevent its achievement. Proper management control is critical to the 
success of an organization. Once the plans are in place, management must take a 
number of steps to ensure they are implemented. 

Control is the most important control. This is the process of achieving the 
organization's goals. The main purpose of control is to ensure control of 
management decisions, the successful definition of tasks. 

The content of the control process is characterized by the following data: 
- organizational, which includes the choice of the object of control, 

organizational training, the procedure for its implementation; 
- content-technological, which includes the development of a plan and the 

choice of method of studying the controlled object, as well as how the control 
process itself will be carried out; 

- general corrective, which includes generalization, discussion in the team of 
control results, development of decisions and evaluation of their implementation. 

Control is an important function of management, the application of which 
allows the manager to monitor the implementation of management decisions and 
make adjustments. In terms of its rank, the control function is in second place after 
the planning function (goal setting). And this is understandable, because if the 
purpose of their activity is not proved to subordinates, then nothing will be 
controlled. Despite the fact that control is not very popular with employees, it is 
still a unifying factor in the activities of supervisors and supervised. 

The purpose of control, according to Mescon, Albert and Hedoury, is to help 
ensure that the actual results are most in line with expectations, and therefore the 
types of control differ in the time of its implementation in the management of the 
organization. 
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The objects of control are the relevant employees, and their immediate 
superiors exercise control. 

The control process includes a set of specific procedures that make it possible 
to obtain information about the state of the object being monitored, as well as to 
compare this information with norms or indicators to determine the discrepancy 
between the current state and certain principles. The principles that are studied can 
be data on the nature of human behavior, indicators of production processes, 
residues of materials, raw materials, and finished products. 

The control process is influenced by some factors, namely: 
- people who initiate control; 
- people who exercise control, their tasks, qualifications, motivation; 
- people of time, material, human and monetary resources that are intended for 
control; 
- tasks and features of control; 
- quantitative and qualitative characteristics of control parameters. 

It should also be noted that the control process is also influenced by certain 
cultural factors. In the culture of Western countries, attention is focused on the 
careful measurement of deviations of individual actual performance from 
established standards and further adjustment. In the countries of the East, the focus 
is on group awareness of standards and the use of collective tools to ensure 
established standards. 

In the process of processing the results of the study of the famous professor of 
international management G. Hofstede in the greatest amount influences the 
control of the very manifestation of business culture, the connection of managerial 
functions to this process in order to avoid uncertainty. 

The control process, like any other process, must be implemented in several 
stages: 

1. Definition of standards and criteria 
2. Performance evaluation 
3. Comparison of the achieved results with the established standards 
4. Find out the need for adjustments 
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ECONOMICS IN THE TIME OF COVID-19 

 
The coronavirus pandemic has reached almost every country in the world. Its 

spread has left national economies and businesses counting the costs, as 
governments struggle with new lockdown measures to tackle the spread of the 
virus. 

Medical data changed hourly, but as of 5 March 2021, the ten nations hit 
hardest by COVID-19 is almost identical to the list of the ten largest economies in 
the world (Iran and India are the exceptions). The US, China, Japan, Germany, 
Britain, France, and Italy are all in the top-ten most affected by the disease. While 
China is by far the hardest hit. It has seen an exponential growth of cases in the G7 
economies. Taking just the US, China, Japan, Germany, Britain, France, and Italy, 
they account for: 

 60% of world supply and demand (GDP) 
 65% of world manufacturing 
 41% of world manufacturing exports. 

Manufacturing sector gets a triple hit 
The manufacturing sector is likely to get a triple hit. 

1. Direct supply disruptions will hinder production, since the disease is focused on 
the world`s manufacturing heartland (East Asia) and spreading fast in the other 
industrial giants – The US and Germany. 
2. Supply-chain contagion will amplify the direct supply shocks in less-affected 
nations find it harder and more expensive to acquire the necessary imported 
industrial inputs from the hard-hit nations, and subsequently from each other. 
3. There will be demand disruptions due to macroeconomic drops in aggregate 
demand; and wait-and-see purchase delays by consumers and investment delays by 
firm. [1] 

Demand-side  
When it comes to COVID-19`s immediate aggregate demand shock, two 

aspects are worth distinguishing: practical and psychological. There is a practical 
aspect since some consumers are or will be prevented from getting to stores, so 
their demand disappears from the market. Likewise, some home delivery goods 
and consumers are coming together less frequently. There is also a psychological 
aspect since - as happened in the wake of the Global Crisis – consumers and firms 
tend to embrace a «wait-and-see» attitude when faced with uncertainly of the type 
that COVID-19 is now presenting to the world. When was The Global Crisis the 
trade volumes collapsed at the same time in all nations and for almost all products 
at a pace never seen before. Today we see a similar situation when the demand for 
goods is declining, and only basic necessities are bought, such as food and            
clothes [1]. 
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Supply-side 
The direct supply-side impact of human reactions to the virus are obvious and 

abundant. Authorities and firms in several nations have shuttered workplaces and 
schools. Japan presents clear and early examples. After sporadic reports of 
COVID-19 infections, many large Japanese companies ordered their employees to 
work from home in late February 2020. This practice is spreading rapidly [1]. 

 From an economic perspective, these closures reduce productivity 
directly in a way that is a akin to temporary drops in employment. 

Other public health measures aimed and slowing the spread – like school 
closures – temporarily reduce employment, indirectly, as workers have to stay at 
home to look after children. Japan closed all schools for a month on 27 February 
2020, Italy followed suit on 4 March 2020, and this trend was accelerated another 
countries. 

In conclusion, the COVID-19 pandemic has spread with alarming speed, 
infecting millions and bringing economic activity to a near-standstill as countries 
imposed tight restrictions on movement to halt the spread of the virus. As the 
health and human toll grows, the economic damage is already evident and 
represents the largest economic shock the world has experienced in decades [2]. 
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THE INFLUENCE OF CHINESE AND MALAY ON ENGLISH 

LANGUAGE LEARNING IN SINGAPORE 
 

Singapore had a very inauspicious beginning. Ruled by the British for almost 
150 years, Singapore was divided into ethnic enclaves according to what was 
widely known as the Raffles Town Plan. Consequently, despite the rude 
interruption of Japanese rule for 3 years (1942-1945) in the Second World War, the 
education legacy that emerged from years of British colonial rule was a fragmented 
one- with English, Chinese, Malay and Tamil schools. 

When Singapore became independent in 1965, the government of the day was 
faced with the difficulties of a fragmented population, divided by ethnicity and 
religion, a fast-rising population and a need to provide employment quickly for its 
people. The situation was rather dire, with hopes of leveraging the Malayan 
hinterland for economic development and Singapore being a part of `one Malaya’ 
being up in smoke. It had to find a way of uniting the populace, as well as to 
leapfrog the region. 



146 

As more and more people adopt English as their first language, English in 
Singapore has also morphed. An informal Singapore Colloquial English (SCE) or 
Singlish has sprung up. To give an example, instead of saying “Where are you 
going?’ as in Standard English, the Singlish version will be “You go where?” or 
for greater emphasis “You go where ah?” This is a very popular version of English 
and is used pervasively even in homes that declare themselves as being English-
speaking. In recent years, there have been growing advocates for the place of 
Singlish in Singapore society, with some quarters claiming this to be a hallmark of 
Singapore identity. 

Singlish is a patois spoken by people who were raised in Singapore. It takes 
its influences from the city-state’s four official languages: English, Malay, 
Mandarin and Tamil. However, Singlish has had a bumpy history. For a long time, 
locals embraced it as an integral part of the Singaporean identity and showing 
clearly the city as multicultural, while the government felt that Singlish was 
harming Singapore’s image as the West would look down on those who failed to 
speak Standard English [2, p.43]. 

‘Catch No Ball’ – this phrase derived from Hokkien dialect, ‘liak bo kiu’, 
and is used to indicate that the speaker does not understand what is being said. For 
example, someone may say ‘Can you speak slower and repeat your idea again, I 
catch no ball’. It does not work the other way though! If you tell someone that you 
‘catch ball’, they will be very confused if you’re lucky, or laugh in your face if you 
are not so lucky. 

‘Shiok’ is derived from Malay, the original term meant ‘great’. This is one of 
the most common words you will hear in Singlish after ‘can’ and ‘lah’. It is used to 
express excitement or amazement, with something, often food, and can be used on 
its own or with other words to increase its intensity, like ‘So shiok!’[2, p. 56]. 

In August 2007 there was a link from the SGEM pages to ‘Sayang 
Singapore’, the untranslatable Singlish name of Singapore’s storytelling festival (it 
means something like ‘Love to Singapore’ – sayang is a loan from Malay) [1, p, 
12]. 

The next thing that must be noted about some features of Standard English in 
Singapore as well, due to its major differences in many other regions according to 
the accustomed rules of grammar of the first language or a local accent that might 
express its culture. By the end of the century, as a result of sociolinguistic research, 
it had become widely accepted that local words and local accents are necessarily 
part of local Standard English 

It is no secret that the native tongue of these particular countries has an 
expectant impact on speaking and writing in English there, especially in the one we 
are talking about. In this case, changes in some words or structure in sentences 
cannot be avoided. For example, it is well-shown in contrast with American and 
British vocabulary and peculiarities of communication that we face with. 

 Generally, Singaporeans used this dialect which was called Singlish assured 
in an unconventional dialog or joking. Therefore, it was not taken so seriously nor 
introduced into specific strict limits as claimed in the Standard English. 
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Nevertheless, it is essential to understand the fact that these conventional are in no 
way naturally prevalent to any other assortment of English. No-one can say what 
should or should not be Standard English, either in Singapore or anywhere else. 
Standard English is an organic and changing variety, not something fixed by fiat, 
and Singapore, like everywhere else that uses English, participates in its 
maintenance and development. 

The concerns expressed about Standard English in Singapore relate to areas of 
dispute within Standard English everywhere it is used, and not to circumstances 
peculiar to Singapore [op.cit., p. 132]. 

 However, the significant event made a vast contribution to its development in 
August 1999. Lee Kuan Yew and the prime minister gave speeches to other people, 
thus initiating an ambition to improve their skills in Standard English. On the one 
hand, it can be considered as the great start of the founding of the Speak Good 
English Movement in Singapore. But on the other, this situation led to the 
discouragement of Singlish itself, due to the meaning that it should not be 
popularized or allowed to use in mass media. This dialect may be perceived as a 
kind of barrier and defect for Singaporeans. 

We all need to be tolerant of the made ‘mistakes’, especially in the 
pronunciation of words we have mainly encountered in writing. English is 
welcoming to new words, which enter English all the time from other language, 
from coinages, from informal English, and from other dialects of English [ibid.]. 

Summarizing all this information about Standard English used in English-
speaking regions, we can only say that we need to accept with understanding all 
the manifestations of the desire to learn English. Despite noticeable accents and 
mistakes, modification of some words, or introduction of new ones, all this can be 
the kind of induction of its development. Although we must not forget about the 
establishment of grammar rules that need to be well studied to improve not only 
their language skills for communication and better understanding. But for example, 
for more effective employment in other countries, which is a very relevant issue 
nowadays. 

Taking everything into account, the English language can be affected by 
many aspects. In our case it was its usage in Singapore. The close connection of 
such official languages as English, Malay, Mandarin and Tamil led to the 
appearance of Singlish, which includes many new words in it. This is a famous 
example of language development through borrowing translated phrases from 
another one. 
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THE COVID-19 PANDEMIC HAS CHANGED EDUCATION FOREVER 

 
The COVID-19 pandemic is first and foremost a health crisis. Many countries 

have (rightly) decided to close school, colleges and university. The crisis 
crystallizes the dilemma policymakers are facing between closing school (reducing 
contact and saving lives) and keeping them open (allowing workers to work and 
minting the economy). The severs short-term disruption is felt by many families 
around the world: home schooling is not only a massive shook to parents’ 
productivity, but also to children’s social life and learning. Teaching is moving 
online, on a an untested and unprecedented scale. Student assessments are also 
moving online, with a lot of trial and error and uncertainly for everyone. Many 
assessments have simply been cancelled. Importantly, these interruptions will not 
just be a short-term issue, but can also have long-term consequences for the 
affected cohorts and are likely to increase inequality [1]. 

Research suggest that online classes can be just as effective as in-person 
classes, with student learning measured in terms of grades, teacher perceptions of 
learning measured in terms of grades, teacher perceptions of learning, and student 
perceptions of learning. 

Importantly, the lockdown of institutions not only affects internal 
assessments. In the UK, for example, all exams for the main public qualifications – 
GXSEs and A levels – have been cancelled for the entire cohort. Depending on the 
duration of the lockdown, we will likely observe similar actions around the world. 

In higher education many universities and colleges are replacing traditional 
exams with online assessment tools. This is a new area for both teachers and 
students, and assessments will likely have larger measurement error than usual. 
Research shows that employers use educational credentials such as degree 
classifications and grade point averages to sort applicants [2]. The increase in the 
noise of the applicants’ signals will therefore potentially reduce the matching 
efficiency for new graduates on the labor market, who might experience slower 
earnings growth and higher job separation rates. This is costly both to the 
individual and also to society as a whole [3]. 

There are, however, challenges to overcome. Some students without reliable 
internet access to technology struggle to participate in digital learning; this gap is 
seen across countries. For example, whilst 95% of students in Switzerland, 
Norway, and Austria have a computer to use for their schoolwork, only 34% in 
Indonesia do, according to OECD data. 

In the US, there is a significant gap between those from privileged and 
disadvantaged backgrounds: whilst virtually all 15-year-olds from a privileged 
background said they had a computer to work on, nearly 25% of those from 
disadvantaged backgrounds did not. While some schools and governments have 
been providing digital equipment to students in need, such as in New South Wales, 
Australia, many are still concerned that the pandemic will widen the digital divide. 
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Learning online can be more effective in a number of ways. Some research 
shows that on average, students retain 25-60% more material when learning online 
compared to only 8-10% in a classroom. This is mostly due to the students being 
able to learn faster online , e-learning requires 40-60% less time to learn than in a 
traditional classroom setting because students can learn at their own pace, going 
back and re-reading, skipping, or accelerating through concepts as they choose. 

Nevertheless, the effectiveness of online learning varies amongst age groups. 
The general consensus on children, especially younger ones, is that a structured 
environment is required, because kids are more easily distracted. 

Major world events are often an inflection point for rapid innovation – a clear 
example is the rise of e-commerce post-SARS. While we have yet to see whether 
this will apply to e-learning post-COVID-19, it is one of the few sectors where 
investment has not dried up.  

What has been made clear through this pandemic is the importance of 
disseminating knowledge across borders, companies, and all parts of society. If 
online learning technology can play a role here, it is incumbent upon all of us to 
explore its full potential. 

The pandemic has posed many challenges for students and teachers, and 
unsurprisingly, student performance has suffered in response. 

Furthermore, the factors that help ameliorate the pandemic’s negative effects 
are well within reach of many courses. Instructor experience is one such factor, and 
many instructors have already acquired some online-teaching experience during 
the spring 2020 switch to remote teaching. 

Increasing peer interaction in the synchronous virtual classroom will take 
more effort, but many instructors have already shown it can be done. 

Active-learning techniques like think-pair-share and small group activities 
have revolutionized the physical classroom, and they seem to be quite effective in 
an online environment too [4]. 
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ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Інтерес до вивчення мов традиційно великий. Можна сміливо сказати, 
що той, хто володіє мовами, володіє світом[5]. Англійська мова є рідною для 
500 млн людей в 12 країнах світу. Сьогодн іприблизно 1,5 млрд людей 
розмовляють англійською. Доказом того, що іноземна мова важлива для 
розвитку, є указ Президента України про те, що її потрібно знати для 
міжнародного контактування, з метою відкриття доступу до можливостей, 
які забезпечують інтеграцію України до європейського простору і 
використання програми Go Global, яка закликає до вивчення англійської 
мови.  

Мова є золотим ключем для успішного кар'єрного росту та 
міжнародного бізнесу. Але для початку потрібно знати всі аспекти ділового 
спілкування тому, що вони дають змогу співпрацювати  з іноземними 
державами. Вивчення  мови в сучасному світі не є пребломею. По-перше, 
актуальним є загальні  курси англійської мови, оскільки вони приділяють 
увагу основам предмету. По-друге, для молодих людей  існує можливість 
вивчення англiйської мови у ВНЗ. На цей час майже всі університети 
запровадили таку диcциплінy як «Іноземна мова за пpoфесійним 
спpямувaння», яка є цiлеcпрямoванoю підгoтовкoю студентів до майбутньої 
прoфесiйної дiяльності. По-третє, базова англійська мова використовується у 
трудовій діяльності. Наприклад:  звичайне повсякденне спілкування зі 
співробітниками, керівництвом, знайомство з людьми, організація нарад та 
переговорів, проведення презентацій та участь у співбесідах. Великою 
проблемою для роботодавців є те, що розмовною та діловою мовою 
володіють більшість співробітників, а ось професійна англійська поширена 
значно менше. Тому закордонні організації платять більші суми тим, хто 
володіє ширшим колом інформації[5].  

Для кращого засвоєння англійської мови держава використовує безліч 
методів. Наприклад, можна розглянути освітні реформи - їх проводять 
щорічно тому, що система навчання модернізується швидкими темпами. 
Також створюють у навчальних закладах різноманітні гуртки для 
коллективного мислення та комунікації студентів, проходження курсів, щоб 
підвищити рівень саморозвитку. Важливу роль відіграють викладачі. Їх 
прагнення до вдосконалення викладання іноземної мови доступно та 
невимушено призводить до більш ефективного вивчення[3]. Сьогодні 
використовуються нові методи для сприйняття інформації студентами — 
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залучення їх до обґрунтування власної точки зору на парах щодо певної 
проблеми, яка стає предметом дослідження, робота з картками для 
покращення пам’яті та підготовка актуальних доповідей. Університети також 
дбають про свій науковий рівень і співпрацюють з іноземними компаніями  
та підприємствами для проходження практики студентами[2].  

Навчання англійської мови спрямоване на розвиток всіх мовних 
складових, а саме: 

speaking (мовлення) – здатність висловлювати думки та емоції живою 
мовою; 

listening (аудіювання) – можливість сприймати та розуміти мову на слух; 
reading (читання) – здатність розуміти, усвідомлювати та 

запам‘ятовувати тексти та усні повідомлення; 
writing (письмо) – спроможність переносити думки на папір англійською 

мовою; 
use of English (користування мовою) – знання та використання 

граматики[4]. 
Отже, знання ділової англійської мови в сучасномусвіті є своєрідним 

вікном у світ. Володіючи мовою міжнародного спілкування, ви зможете 
досягти поставлених цілей та нових можливостей. Узагальнюючи можна 
сказати, що знання англійської мови допомагає бути обізнаними в різних 
сферах життєдіяльності. Найголовніше те, що людина прагне до 
саморозвитку, незважаючи на свої природні здібності. Студенти часто 
говорять, що їм важко вивчати іноземну мову, але  здатність до самопізнання 
якраз і є однією із найважливіших характеристик людської особистості. 
Якщо ви поки що на початку шляху до вивчення ділової лексики або хочете 
підвищити свій рівень – почніть долати перешкоди, навчайтесь і це 
допоможе вам досягти бажаного[1]. 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
 

У світлі динамічних глобалізаційних процесів одним із особливо 
актуальних завдань сучасної освіти і науки є вивчення іноземної мови, 
важливість якого визначається інтенсивністю міжнародних контактів у галузі 
освіти, науки, техніки,  виробництва, масштабністю науково-технічної 
співпраці та культурних обмінів, що посилюють необхідність знання 
іноземної мови. Вся система вищої освіти в галузі іноземних мов має 
формувати у студентів уміння іншомовного спілкування, створювати 
бажання дізнатися про невідомі та маловідомі факти. Все це потребує 
формування мотивації та розвитку комунікативних умінь студентів. Таким 
чином, формування та розвиток позитивної мотивації у навчанні іноземної 
мови, визначає спрямованість та ефективність навчального 
процесу. Важливо, щоб студенти розуміли прямий зв’язок між володінням 
іноземною мовою, як засобом для набуття необхідного досвіду роботи з 
іноземними клієнтами туристичної галузі, та можливістю отримання 
достойної високооплачуваної роботи в майбутньому. Тож 
студенту необхідно знайти оптимальний для себе спосіб щоб вдало 
поєднувати набуття фахового досвіду з мовною практикою. 

Необхідним етапом у підготовці до роботи за фахом є вивчення курсу 
іноземної мови за професійним спрямуванням. Також важливим фактором є 
специфіка діяльності. Готельний бізнес - дуже широке поняття. Тому 
необхідно орієнтувати курс так, щоб студенти вивчали те, що, безсумнівно, 
знадобиться їм на практиці. Всі вправи і практичні завдання мають бути 
націлені на відпрацювання і закріплення лексики, пов’язаної з туристичною 
галуззю, що підготує студентів до спілкування англійською мовою з 
клієнтами та з іноземними колегами. Персонал сучасних готелів зобов'язаний 
бути душевним, чуйним, відповідальним і розуміти англійську мову. Більш 
того, кухарі, офіціанти, дворецькі, а також працівники ресепшену також 
повинні володіти англійською мовою і навіть знати сленг. Англійська для 
готельного бізнесу дає величезні перспективи для фахівців у цій сфері, 
формуючи професійні комунікативні навички. Англійську мову, як мінімум 
на рівні Elementary, повинні знати абсолютно всі, хто працює в готелі. Але 
тим, хто регулярно спілкується з клієнтами, потрібно знати англійську мову 
на вищому рівні. Керівникам, які хочуть освоїти цю нішу бізнесу і стати 
гідним суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, необхідно серйозно 
ставитися до підбору персоналу й обирати тих, хто пройшов курси 
англійської мови.  
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Перелічимо основні обов'язки, де без англійської мови не обійтися: 
спілкуватися з постійним або найманим персоналом,  який говорить 
англійською, для готельного бізнесу курси англійської мови допоможуть 
працювати з іноземними партнерами, вміти правильно реагувати і 
вирішувати проблемні ситуації з громадянами інших країн, спілкуватися з 
постачальниками за кордоном за робочою необхідністю або особистим 
проханням постояльця, для готельного бізнесу курси англійської мови 
необхідні, щоб розуміти прохання прибирання номера, замовлення їжі в 
номер, бронювання, надання різного роду допомоги,  вирішення конфліктних 
ситуацій і так далі.  

Англійська мова для працівників готелів – це професійний сленг і 
популярні фрази, які використовуються виключно в цій сфері. До основних 
тем, які викладаються на корпоративних курсах, можна віднести такі: 
телефонні ділові дзвінки, розміщення гостей і бронь номерів, екскурсії та 
огляд місцевих визначних пам'яток, а також оренда автомобілів, оплата за 
проживання, різні проблеми і конфліктні ситуації, написання ділових листів, 
спілкування з клієнтами в ресторані. Якщо працівники вже знають іноземну 
не нижче рівня Advanced, можна обійтися і без корпоративної англійської. 
Достатньо вивчити терміни готельного бізнесу в підручниках. 

Закладам вищої освіти, які готують фахівців у сфері туризму та 
готельно-ресторанної справи, варто активно співпрацювати з туристичними 
компаніями, готелями і ресторанами різних країн та постійно налагоджувати 
нові контакти. Таким чином студенти ЗВО відповідних спеціальностей і всі, 
хто цікавиться, матимуть можливість отримати додаткові теоретичні знання, 
побачити готельний і туристичний бізнес зсередини, перейняти практичний 
досвід кращих фахівців у своїй сфері з різних країн світу та підвищити 
кваліфікацію, вдосконаливши також знання та навички англійської мови, 
зокрема істотно розширити словниковий запас, поліпшити розмовну мову і 
поглибити знання граматики. Сьогодні вища професійна освіта повинна 
стати тим щаблем професійного та особистісного становлення, що стимулює 
такі процеси, як самоосвіта, саморозвиток та сприяє формуванню 
пізнавальних та професійних мотивацій та цінностей. 

Сьогодні існує дуже мало робочих місць, що не потребують 
використання англійської мови тією чи іншою мірою. Все більше компаній 
працюють з клієнтами або партнерами з-за кордону, і вже майже неможливо 
не використовувати англійську мову. Англійська – дуже практична мова для 
ділового спілкування і майже завжди саме вона є офіційною мовою 
міжнародних компаній. Будь-яка серйозна компанія наймає своїх працівників 
не тільки після перевірки їхньої професійної компетенції, й після визначення 
рівня англійської співробітника. Отже, якщо ви добре розмовляєте іноземною 
мовою, у вас є більше можливостей для працевлаштування, більше шансів 
працевлаштуватись у міжнародні компанії й отримувати вищу зарплату та 
мати більше соціальних переваг. Працівник, який володіє іноземною мовою, 
цінується набагато вище. 
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У звичайному житті, коли ви розмовляєте англійською, швидше за все 
ви висловлюватися на загальні теми. Але в готелі, вас будуть питати лише 
про те, що відбувається в готелі або місті. На жаль, іноді можуть видаватися 
будь-які непорозуміння між постояльцем і персоналом. В цьому випадку - 
ваше завдання за будь-яких обставин зберігати холоднокровність і бути 
ввічливим. У готелях постояльці безперервно щось запитують або просять 
зробити. Ваше завдання - правильно зрозуміти, що саме їм потрібно. А для 
цього треба знати специфічні фрази та слова. 

Ресторанний бізнес є дуже привабливою сферою, де можна отримувати 
достойну заробітню плату. Робота в ресторанному бізнесі та сфері 
гостинності досить цікава. Якщо ви будете працювати за кордоном, то 
зможете зустріти нових знайомих, підвищити рівень англійську мови, 
слухаючи живу мову. Як показує практика, клієнти, яких гарно обслужили - 
залишають щедрі чайові. Що потрібно зробити, щоб правильно обслужити 
клієнта? Потрібно його розуміти, все чітко йому пояснювати і вчасно 
приносити замовлення. Для цього вам потрібна гарна англійська мова. 
Питання і відповіді можуть різнитися, залежно від рівня закладу, від 
прийнятих там стандартів і інших чинників. Обов'язково потрібно знати на 
пам'ять меню, вступні фрази і відповіді, і всю лексику, пов'язану з їжею і 
напоями, яка може знадобитися. Наприклад, назви фруктів, овочів, сортів 
вина, видів м'яса та інше. Якщо ви працюєте барменом, буде потрібно знання 
всіх назв алкогольних напоїв та їх складових. Ви також можете вітати гостей, 
представлятися і питати, що вони б хотіли випити.  

У підсумку можна сказати, що без знання іноземної мови у сучасному 
світі буде дуже важко працевлаштуватись та налагодити зв’язки. Знання 
мови на належному рівні є обов’язковою у сфері готельно-ресторанної 
справи. Якщо ви добре розмовляєте англійською, у вас є більше можливостей 
для працевлаштування, більше шансів працевлаштуватись у міжнародні 
компанії й отримувати вищу зарплату та мати більше соціальних переваг. 
Працівник, який володіє іноземною мовою, буде авторитетним. 
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Концепт − це ментальна одиниця й елемент свідомості, що виступає 
посередником між реальним світом і мовою. Концепти утворюють 
своєрідний культурний пласт, що функціонує між людиною та середовищем. 
Вони наявні  в ментальному світі людини у вигляді «пучків» понять, знань, 
асоціацій, переживань, які не тільки мисляться, а й переживаються [2, с.215]. 

  На думку В. І. Карасика, концепт є основною одиницею 
лінгвокультурології, де він розглядається як «багатовимірне смислове 
утворення, в якому виділяються ціннісна, образна й понятійна сторони». 
Отже, концепт – це ментальна одиниця, елемент свідомості, який відіграє 
роль посередника між культурою й мовою. Саме у свідомість надходить 
культурна інформація, де вона фільтрується, переробляється, 
систематизується та формується у вигляді концепту, відповідає за вибір 
мовних засобів, що передають інформацію в конкретній комунікативній 
ситуації для реалізації певної комунікативної мети [4, с.6]. 

Лінгвокультурний концепт як член концептуального поля в більшості 
випадків виражається словесними засобами, але може існувати і без них.  
Звідси постає питання про лінгвістичне втілення лінгвокультурних 
концептів. Мовний прояв проводиться в усній чи в письмовій формі у різних 
мовних жанрах [3, с.187]. 

У мовних ситуаціях слово, яке репрезентує концепт, актуалізує його 
грані.  Крім того, багатозначне слово проявляє різні лінгвокультурні 
концепти. Це визначається цілями спілкування, характером інформації, що 
передається, семантичним регістром мови, його жанровою та стилістичною 
специфікою, а також умовами комунікації і особливостями каналу зв'язку. 
Лінгвокультурні концепти бувають стійкими, тобто такими, що володіють 
фіксованими лінгвістичними засобами вираження, а також нестійкими, що 
майже не втілюються в словесних формах. 

Лінгвістична одиниця представляє концепт у мовній комунікації.  Вона 
репрезентує концепт не в повній мірі, а за допомогою своєї семантики 
визначає ряд головних ознак концепту, які є значущими для повідомлення та  
служить метою продуцента мови [3, с.187]. 

У всьому різноманітті свого змісту  концепт може бути переданий 
безліччю мовних засобів, кожний з яких передає лише його фрагмент. 
Окрема лексична одиниця являє собою елемент коду, що представляє 
реципієнту даний концепт як частку мовномисленнєвої діяльності і дозволяє 
застосувати його в процесі розкриття сенсу повідомлення.  Лінгвістичний 
знак включає концепт у свідомості реципієнта, впроваджуючи його в 
мисленнєвий процес. 
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  Ядром концепту є чуттєво-наочний образ. Він формується на основі 
особистісного досвіду. Образ, що є основою для концепту, виконує для нього 
функції кодування. Він може виявлятися під час психолінгвістичного 
експерименту, і при цьому, якщо така реакція на образ повторюється 
багаторазово, то вона відображає усталену сполучуваність, що впорядковує 
концептуальне утворення. Навколо ядра групуються базові пласти, у яких 
ознаки розміщуються за напрямом від менш до більш абстрактних. Хоча 
кількість і зміст цих пластів можуть помітно відрізнятися залежно від 
індивіда в межах однієї мовної спільноти, проте в них переважають 
загальнонаціональні змістові ознаки, що лежать в основі взаєморозуміння в 
процесі спілкування [2, с.218]. 

Окрім ядра, концепт наділений великою за обсягом інтерпретаційною 
частиною – сукупністю структурованих предикацій, які відображають 
інтерпретацію окремих концептуальних ознак і їхніх сполучень у вигляді 
тверджень і настанов, що впливають на зміст концепту в певній культурі            
[2, с.220]. 

Концепт як культурне явище – це усний або письмовий репрезентант 
типової ситуації, що охоплює первісні прояви культурних утворень та 
виражається об’єктивним змістом слів. Увесь набір концептів може 
складатися з текстового й візуального проявів. Мовні одиниці, що виражають 
концепти, неодмінно мають містити в собі соціальний компонент [2, с.217]. 

  У структуру культурного концепту входять понятійний та образний 
елементи. Понятійний елемент формується наявною інформацією про 
реальний або уявлюваний об’єкт, що слугує основою для утворення 
концепту. Поняття є цілісною сукупністю суджень, у яких що-небудь 
стверджується про відмінні ознаки досліджуваного об’єкта, ядром якого 
виступають судження про найбільш загальні й водночас суттєві ознаки 
певного об’єкта. Це своєрідний підсумок пізнання предмета або явища, на 
який завжди реагують носії культури. Образний компонент концепту 
міститься в словах чи висловах, які вжиті в переносному значенні, 
вирізняються своєю силою, яскравістю, барвистістю тощо. До них належать 
метафори, метонімії, епітети та інші тропи [3,с.188]. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що лінгвокультурний концепт як 
носій та одиниця структурування культурно значущої інформації в текстах 
має трикомпонентну структуру, а саме: образну, поняттєву та ціннісну 
складові, де остання виступає його вирізняльною рисою. Лінгвокультурний 
концепт має широке коло засобів вербалізації, які уможливлюють 
реконструкцію ціннісної картини світу певної національно-етнічної 
спільноти. D:\ - User Data\Downloads\статьи\53035711.pdf  
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МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ В МЕДІАПРОСТОРІ 

 
В умовах сучасних реалій на суспільство активно діє механізм 

маніпуляції людською свідомістю, яка найчастіше може реалізувати себе, 
насамперед, у засобах масової інформації. ЗМІ керуються величезним 
запасом різних правил, методик, принципів створення повідомлень, які 
звертатимуть увагу та матимуть вплив на свідомість читача. Мас-медіа не 
тільки розважають, але й мають чималий маніпулятивний потенціал, 
змінюючи наше сприйняття дійсності, установки, моделі поведінки. 

Зазвичай, для більш вдалого результату, маніпуляція є прихованою, аби 
людина не могла усвідомити, що на неї впливають без її згоди. Проте, засоби 
масової маніпуляції часто застосовують і, так звані, прямі вербальні засоби 
маніпулювання. Сюди можна віднести заголовки матеріалів. Так як заголовок 
це найперше, що потрапляє в очі  читачу, на нього роблять особливий акцент. 
Як правило, використовується гра слів, іноді навіть така, яка суперечить 
мовному етикету. Заголовок має  заохотити читача до прочитання усієї 
статті, тому він є завжди ексцентричний, експресивний. [1, с. 187–189] 

Цілком очевидно, що декодування інформації представлених заголовків 
інтертекстуально вимагає певних знань, які синтезують семантичну та 
культурну пам'ять. Із позицій когнітивної лінгвістики визнається, що при 
цьому в ментальності індивіда активізуються когнітивні схеми, подібні 
фрейму (гештальт, скрипту, сценарієм) для встановлення того 
прототипічного елемента, який має стати ключем, що розкриває мовний код. 
Декодування такої інформації вимагає і «подовженого» процесу 
декодування, при цьому збільшується і час перебування читача в заданому 
семантичному просторі, а отже, збільшується і час впливу інформації. 

Таким чином, виділяють дві основні групи мовних актів у заголовках, 
найбільш пристосованих до явного аргументування (точніше, до введення 
тези в явній аргументації). Перша група – «імперативи» в широкому 
розумінні – містить мовні акти, що безпосередньо зачіпають процес 
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прийняття рішень: наказ / наказ, порада, побажання, бажання, тощо. Друга 
група – «епістемічна» – обмежені мовними актами твердження, припущення, 
вираження думки та ін, орієнтованими на модель світу і знання адресата. 

Найкраще діють мовні засоби маніпуляцій. Мовне маніпулювання — це 
відбір і використання засобів мови з метою прихованої дії на адресата, тобто 
певний мовленнєвий вплив. Феномен маніпуляції полягає в узагальненні 
різних стратегій, тактик і прийомів. Сам термін має досить високий ступінь 
диференціації та виступає родовим щодо цілої системи понять. О. Г. Руда 
наголошує: «До цієї системи входять: маніпулятивний вплив, маніпулювання 
(в політиці, суспільною свідомістю), міжособистісні маніпуляції, 
соціальнополітичні маніпуляції особистістю тощо» [3]. Наука про 
мовленнєвий вплив – це  наука, що вивчає вплив на людину за допомогою 
мовлення і супутніх мовленню невербальних засобів для досягнення цілей,  
поставлених мовцем. 

При маніпуляційному мовленнєвому акті головним аспектом для 
адресата є приховування своїх реальних намірів, мотивів, цілей, намагання  
зробити так, щоб реципієнт навіть не здогадувався про них. Саме тоді мова 
йде про маніпуляцію. 

Щоб визначити синтаксичні, стилістичні, морфологічні, лексико-
семантичні засоби мовної реалізації маніпуляції слід звернутись до методу 
контент-аналізу. Суть методу полягає в кропіткому аналізуванні інформації, з 
метою виявити певні слова, поняття чи теми, а також дослідити наявність, 
значення та зв’язки між такими словами, поняттями та темами. Цей засіб 
можна охарактеризувати об’єктивністю та чіткою процедурою. 

У сучасних ЗМІ часто застосовується прийом плавної зміни смислового 
значення виразу, який здійснюється за допомогою застосування евфемізмів 
та пейоративних виразів (дисфемізмів). Проте, окрім евфемізмів, у медіа-
текстах також вживаються дисфемізми або пейоративні вираз для позначення 
поняття, яке містить негативну оцінку явища. [1, с. 18–20] 

Слід зазначити, що серед інших вербальних  прийомів застосовується 
також прийом розмивання смислового значення виразу для створення 
переконливості ідеологічного тексту. Він реалізується за допомогою 
використання «лозунгових слів», які являють собою ідеологічно, соціально 
чи політично значимі тексти, оформлені як короткі оціночні  вирази, метою 
яких є зміна поведінки чи цінностей адресата. 

Також у текстах ЗМІ важливу роль відіграють метафори, які є не тільки 
популярними та ефективними засобами мовної виразності, але й одними з 
тактичних прийомів прихованої маніпуляції. [3, с. 208–224] 

Отже, маніпуляція масовою свідомістю покликана нав’язати потрібну 
ідеологію, нейтралізувати критичне мислення людей, тим самим, придушити 
можливі невдоволення або протести. Для досягнення цих цілей 
використовуються вербальні засоби вираження маніпуляції. Застосування 
різних методів та способі мовленнєвого впливу. А саме, лексичний інвентар 
мовленнєвого маніпулювання утворюють евфемізми, дисфемізми, «лозунгові 
слова», наявна метафоризація мовлення тощо. 
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Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який 

відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця 
особливість створює додаткові труднощі та проблеми. Серед лексичних 
труднощів науково-технічного перекладу науковці виокремлюють 
багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового 
відповідника або варіанту перекладу слова (терміна), особливості вживання 
загальнонародних слів в науково-технічних текстах, правильне застосування 
того чи іншого способу перекладу лексики, визначення межі припустимості 
перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінів-неологізмів, 
абревіатур [1]. 

Основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме 
переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови 
іншомовних реалій. Було би невірним говорити про переклад термінів як 
таких. Обов'язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого 
спеціального тексту, особливо науково-технічного, є повне розуміння його 
перекладачем. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх сутність, 
без знання самих явищ, процесів та механізмів, про які йдеться в оригіналі, 
може призвести до грубих помилок у перекладі. Перекладач повинен 
детально вивчити ту область науки і техніки, в якій він працює. Тільки тоді 
він зможе сміливо користуватися відповідними термінологічними 
словниками. Однак, у спеціальному тексті нерідко буває елемент новизни, 
який є особливо цікавим для читача, але пов'язаний із вживанням нових 
термінів, ще не зафіксованих у словниках. Зрозуміло, що такі випадки 
можуть створювати серйозні проблеми для перекладача. Основні умови 
подолання цих труднощів полягають у детальному аналізі описуваного 
явища і передачі його термінами, що вже є усталеними в науці. Актуальні 
наукові проблеми, найновіші технічні винаходи і відкриття висвітлюються у 
друкованих виданнях і перш за все - у періодичних виданнях, до яких і 
повинен звертатися перекладач. Спочатку необхідно точно встановити, у 
чому полягає описувана в іноземномовному перекладі проблема і в чому 
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полягають проблеми її викладу в перекладі. Як уже вказувалося, проблема 
може полягати в описі нових процесів або найновішої апаратури [2]. 
Перекладач повинен уважно співставити усі випадки вживання нових 
термінів або місць, які важко передаються засобами української мови, щоб із 
загального змісту тексту скласти собі чітке уявлення про описувану 
проблему. Велику допомогу перекладачеві може надати уже існуюча 
перекладна література з даного питання, особливо якщо є можливість 
порівняти оригінал і переклад. 

Чим виділяється переклад науково-технічних текстів: 
1. Стиль науково-технічної літератури один із стилів, який здійснює 

суттєвий і різнобічний вплив на літературну мову. 
2. Виникнення науково-технічного стилю пов’язане з розвитком 

різних галузей наукових знань, різних сфер діяльності людини. Для 
лексичного складу наукової та технічної літератури характерним є, перш за 
все, вживання великої кількості термінів, тобто слів, що позначають наукові 
та технічні поняття. 

3. Серед лінгвістичних характеристик, що відрізняють науково-
технічні тексти від інших типів тексту, більшість авторів називають наступні: 
складність синтаксичних конструкцій, лексична, синтаксична та 
композиційна стереотипізація; підпорядкованість естетичних властивостей 
прагматичним установкам та інтенції автора; регламентований характер 
використання емоційних можливостей; використання синтаксичних і 
лексичних штампів; переважання об’єктивності у викладі, поєднанні 
безсуб’єктного способу викладу з вираженням суб’єктивної думки автора, 
широке використання символів, формул, таблиць та ін. 

4. Специфікою науково-технічного стилю є більш широке 
використання абстрактних та загальних понять: розвиток, рух, зміна, явища; 
значно частіше використовуються логічні засоби зв’язку. 

5. При перекладі науково-технічного тексту доводиться вирішувати 
водночас цілий комплекс різноманітних завдань. Цей вид діяльності вимагає 
не лише бездоганного володіння мовою, певних галузевих знань, а й 
максимум зусиль з боку перекладача. 

6. За словами В.І. Карабана, граматичні труднощі під час перекладу 
українською мовою англомовних нуково-технічних текстів каузовано, перш 
за все, граматичними відмінностями мов оригіналу (англійської) та 
перекладу (української), розбіжностями в їх будові, у наборі їхніх 
граматичних категорій, форм та конструкцій/ 

7. Специфіка термінів як особливого лексичного розряду слів 
полягає в тому, що вони створюються в процесі виробничої і наукової 
діяльності і тому функціонують лише серед людей, що володіють 
відповідними науковими і виробничими реаліями, тобто макроконтекстом. 

8. “Термінологія – система знаків спеціальної сфери діяльності, яка 
ізоморфна системі її понять і обслуговує її комунікативні потреби. 

9. Значення термінів зафіксовано у спеціальних словниках, 
довідниках. Розрізняють такі види: словники терміно-систем, затверджені у 
вигляді стандартів; словники термінології (універсальні енциклопедії, 
галузеві енциклопедії, галузеві термінологічні словники). 
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10. Основною визначальною рисою термінологічних словосполучень 
є їх зв'язок з науковим або технічним поняттям. 

11. Найпродуктивнішою структурою серед моделей англійських 
термінологічних словосполучень є двокомпонентне ТС. Структура таких ТС 
різна [3]. 

Будь–який науковий текст характеризується певною повторюваністю 
термінів. Тому для правильної передачі значення незнайомого і відсутнього у 
словниках терміна або термінологічного сполучення дуже важливо врахувати 
і співставити всі випадки його вживання в даному тексті і лише після цього 
спробувати вияснити значення терміну шляхом ознайомлення із спеціальною 
літературою з даного питання. Велику допомогу перекладачеві може надати 
уже існуюча перекладна література з даного питання, особливо якщо є 
можливість порівняти оригінал і переклад [2].  

Види науково-технічного перекладу: 
Існує декілька видів науково-технічного перекладу (залежно від його 

рівня еквівалентності оригіналу). 
Семантико-стилістичний адекватний переклад – семантично повний і 

точний, стилістично еквівалентний переклад, що відповідає функціонально-
стилістичним нормам перекладу. Прагматично (функціонально) адекватний 
переклад передає основну (домінуючу) комунікативну функцію оригінала. 

Дезиративно адекватний переклад – переклад інформаційного запиту 
споживача, не передаючий повний зміст тексту. Розрізняють також інші 
скорочені варіанти перекладу: реферативний, анотаційний, 
консультативний та типу “експрес-інформація“. 

Консультативний переклад – це вид усного технічного перекладу, який 
включає усне анотування, усне реферування, вибірковий переклад і усний 
переклад заголовків, який виконує консультант-перекладач. Таку роботу 
може виконати лише досвідчений перекладач, який добре розбирається в тій 
чи іншій галузі науки і техніки. Переклад типу “експрес-інформація“ - це 
реферативний виклад суті наукової статті перекладачем (після детального 
вивчення оригіналу) із своєї точки зору, по власному плану, в любій 
послідовності, але не виражаючи своєї власної оцінки оригіналу [3] . 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИВЧЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ЮРИСТАМИ 
 

Вивчення іноземної мови в сучасному світі – це актуальна та 
найважливіша складова сучасної і успішної  людини. Вивчаючи стандарти та 
вимоги вищої професійної освіти, можна спостерігати , що за останні роки  
помітно  зріс рівень вимог до володіння іноземною мовою студентами 
вищих навчальних закладів. Володіння однією або декількома іноземними 
мовами стало невід’ємною частиною підготовки фахівця з правознавства. 
Все частіше виникає потреба володіння іноземними мовами при вивченні 
правознавчих дисциплін. Існують різні підходи для ефективного вивчення 
іноземної мови. Сьогодні поширення набув комунікативний підхід, який 
формує уміння та навички спілкування у різних сферах діяльності. Одним із 
провідних елементів  професійної компетентності майбутніх юристів  є 
використання іноземної мови на такому рівні, який  буде доступний для 
надання тої чи іншої послуги[2]. 

Професія юрист займає особливе місце в суспільстві. Він вирішує 
комплексні проблеми соціального, політичного, економічного та 
міжнародного характеру. Юрист повинен вміти не тільки спілкуватися 
іноземною мовою, але й вести усні та письмові переговори іноземною 
мовою. 

Проблему збагачення та покращення фахової підготовки юристів 
досліджували та аналізували вчені Бадурка О.,  Біленчук П.,  Коваль Н., 
Скакун О. Окремим аспектам мовної підготовки правників присвячені 
роботи Артикуца Н., Токарської А. Артикуца Н. зауважив, що 
удосконалення й модернізація системи мовної підготовки правників у вищих 
навчальних закладах України є актуальною науково-освітньою проблемою, 
яка має вирішуватись спільними зусиллями з урахуванням сучасних вимог 
до правничої професії, суспільних потреб, найкращого вітчизняного та 
зарубіжного досвіду[3]. 

У нинішні дні велика увага приділяється аспектам вивчення іноземної 
мови, як мови професійної взаємодії. Вивчення  спеціальної юридичної 
термінології іноземною мовою полегшує  перебіг укладення договорів  та 
угод. Знаючи іноземну мову юрист може пересвідчитися в правильності 
оформлення договорів і викладу змісту сторонами угоди. Однією з 
особливостей професійно-орієнтованого вивчення англійської мови 
майбутніми юристами є те, що студенти, крім загально-вживаної лексики, 
вивчають словниковий склад,  який є властивим для  певної професійної 
групи, тобто ту лексику, яка використовується в правовій діяльності[4]. 
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Завдання формування у студентів-юристів професійно-орієнтованої 
лексичної обізнаності на сучасному етапі полягають:  
1. У розвитку старанного і швидкого застосовування лексичного 
мислення та аналізу; 
2. У формуванні навичок використовувати синонімічний комплекс 
іноземної мови; 
3. У розвитку мовної компетентності добре і швидко міркувати, 
порівнювати різні думки, робити певні висновки; 
4. У поглибленні навичок самостійної роботи з текстом за спеціальністю, 
удосконаленні вміння до самонавчання; 
5. У розвитку комунікативних здібностей. 
Юристу необхідно на високому рівні володіти фаховою термінологією, адже 
ці знання застосовуються в галузі юриспруденції для успішної професійної 
діяльності[1]. 

Отже, знання іноземної мови допомагає успішно  займатися юридичною 
діяльністю. Характеристикою  вивчання англійської мови за професійним 
спрямуванням майбутніх юристів є максимальне урахування їхніх інтересів 
та реалізація належної мотивації. Вивчення іноземної мови, по-перше, 
дозволяє активно спілкуватися, ділитися інформацією професійного рівня, 
по-друге, підвищує рівень особистого розвитку і перспективи професійного 
зростання.  
Список використаних джерел: 

1. Особливості викладання англійської мови професійного спрямування 
студентам юридичного факультету URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1149 

2. Навчальний посібник. 2-ге вид., змін, і доп. К.: Стилос, 2004. 277 с. 
3. Англо-український словник освітньої лексики. Близько 4 000 слів і 

словосполучень  Уклад. Лариси Вергун.  Тернопіль: Підручники і посібники, 
2002, 184 с. 
 

Анастасія Федоренко, 4 курс, група МБ-42д 
Науковий керівник: Ірина Западинська,  

к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ЗАГАЛЬНА ТА ЧАСТКОВІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ.  

ВИДИ ПЕРЕКЛАДУ 
 

Різноманітність процесу перекладу призводить не тільки до великої 
кількості різних теоретичних моделей, воно також ставить питання про 
необхідність відрізняти загальну теорію перекладу, теорії окремих видів 
перекладу і часткові теорії перекладу. Все, що характеризує комунікацію і 
процес перекладу загалом, незалежно від умов їх реалізації, жанрового 
характеру текстів, контактуючих мов і буде важливим для загальної теорії 
перекладу. Можна сказати, що загальна теорія перекладу займається 
перекладацькими універсаліями. У цьому відношенні наука про переклад йде 
за лінгвістикою, в якій питанні про вивчення універсалій останнім часом 
стало дуже актуальним [2] .  
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Загальна теорія перекладу основується на даних, які отримані при 
спостереженні об’єкту в різних його проявах. Ці прояви можуть бути 
випадковими, нетиповими, і тоді вони не враховуються. Ці прояви можуть 
повторюватися, бути типовими, і тоді теорія вважає їх закономірними 
загалом або для того чи іншого виду перекладу зокрема. Довший час не 
викликала сумніву аксіома: міжмовні перетворення можуть здійснюватися 
лише людиною. Науково-технічний прогрес у ХХ столітті вніс в це 
положення суттєве уточнення: міжмовні перетворення може здійснювати як 
людина, так і машина. Так з’явилася перша основа для класифікації 
перекладу: механізми міжмовних перетворень. На цій основі було 
започатковано теорію машинного перекладу [5]. 

Перекладознавство – наука про переклад – має численні галузі, серед 
яких виділяємо насамперед загальну теорію перекладу, яка досліджує 
універсальні закономірності збереження вираженої засобами однієї мови 
інформації при її передачі засобами іншої мови (про це була мова вище). 

Часткові теорії перекладу конкретизують положення загальної теорії 
перекладу на матеріалі двох мов, які вступають між собою в контакт у 
процесі перекладу, (наприклад, перекладу з російської мови на українську, з 
англійської на французьку і т.п.). Часткові теорії аналізують під кутом зору 
процесу перекладу лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості двох 
мов і виробляють рекомендації щодо найбільш ефективних способів 
перекладу текстів. 

У той час як загальна і часткові теорії перекладу виявляють найбільшу 
близькість до таких лінгвістичних наук, як лексикологія і граматика (часткові 
теорії перекладу безпосередньо ґрунтуються на порівняльній лексикології та 
граматиці двох мов), теорія художнього перекладу закономірно пов’язана і з 
лінгвістикою, і з мовознавством. Серед галузей лінгвістики найближча до 
теорії художнього перекладу є стилістика, зокрема стилістика художнього 
мовлення і теорія літератури [1]. 

З частковими теоріями перекладу взаємодіють стильові теорії перекладу, 
які узагальнюють практику перекладу текстів певного функціонального 
стилю. Отже, маємо теорії перекладу наукових та технічних текстів, а також 
офіційно-ділових, газетно-інформаційних повідомлень, публіцистики. 
Найбільш розвиненою з-поміж стильових теорій є теорія художнього 
перекладу. 

Положеннями теорії та історії перекладу послуговується критика 
перекладу, завдання якої давати обґрунтовану оцінку нових перекладів. 
Критика перекладу аналізує текст перекладу не лише в порівнянні з 
оригіналом, а й з погляду відповідності мови перекладу нормам літературної 
мови, якою перекладено твір. 

Довший час не викликала сумніву аксіома: міжмовні перетворення 
можуть здійснюватися лише людиною. Науково-технічний прогрес у ХХ 
столітті вніс в це положення суттєве уточнення: міжмовні перетворення 
може здійснювати як людина, так і машина. Так з’явилася перша основа для 
класифікації перекладу: механізми міжмовних перетворень. На цій основі 
було започатковано теорію машинного перекладу [3]. 
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Теорія машинного перекладу пройшла бурхливий період розвитку. За 
свій короткий вік вона зробила в загальну теорію перекладу не менший 
вклад, ніж існуючі теорії перекладу, здійснюваного людиною. Не можна, 
звичайно, забувати, що машинний переклад ввібрав у себе всі досягнення 
“домашинного” перекладу. 

Саме в машинному перекладі була виявлена необхідність окремо 
розглядати аналіз вихідного тесту і синтез тексту перекладу. На жаль, на 
відміну від перекладу, здійснюваного людиною, машинний переклад 
практичними результатами похвалитися не може. 

Теорія усного перекладу охоплює загальні для всіх видів усного 
перекладу питання. Специфічні проблеми послідовного, синхронного 
перекладу або перекладу з листа, які розглядаються у відповідних теоріях, 
незмінно зводяться до функціонування розумових механізмів, знакового 
способу перекладу та до інших питань, які не виходять за рамки теорії усного 
перекладу. Перед усним перекладом, як і (поки що) перед машинним, не 
стоїть проблема жанрового характеру тексту, проблема передачі 
стилістичних тонкощів оригіналу. 

Дещо інакше виглядає справа з письмовим перекладом. Функціонування 
розумових механізмів перекладача відбувається у відносно спокійних 
умовах. У письмовому перекладі на перше місце висувається теоретичний 
аспект роботи перекладача, вміння правильно оцінювати і вибирати мовні 
засоби, зберігати стиль оригіналу [3] . 

1. За формою переклад поділяють на усний і письмовий. 
Усний переклад використовують для обміну інформацією під час 

особистого контакту фахівців у процесі укладання контрактів, на виставках, 
міжнародних науково-технічних конференціях, симпозіумах, на лекціях, під 
час доповідей тощо. На відміну від письмового перекладу усний роблять 
негайно, не маючи можливості користуватися довідковою літературою. 

Усний переклад може бути послідовним або синхронним [6] . 
Синхронний переклад робить перекладач-професіонал практично 

одночасно з отриманням усного повідомлення. 
2. За способом перекладу розрізняють буквальний і адекватний 

переклад. 
Буквальний перекладназивають також дослівним, у такому перекладі 

можуть зберігатися порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, 
якою перекладають, напр.: Ваш проект самый интересный. – Ваш проект 
самий цікавий (треба – найцікавіший). Я считаю, что Вы правы. – Я рахую, 
що Ви праві (треба – Я вважаю, що Ви маєте рацію). 

Адекватний перекладточно передає зміст оригіналу, його стиль, при 
цьому відповідає всім нормам літературної мови, напр.: 

Клиент проживает по адресу... – Клієнт мешкає за адресою ... 
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3. За змістом виділяють такі основні різновиди перекладу: 
а) суспільно-політичний, який передбачає усне чи письмове відтворення 

засобами іншої мови суспільно-політичних матеріалів: виступів та заяв 
політичних діячів, інтерв’ю, матеріалів брифінгів, прес-конференцій, 
дипломатичних документів, наукових праць з політології, соціології тощо; 

б) художній, тобто переклад творів художньої літератури (поезія, проза, 
драма). Художній переклад дає змогу кожному народові долучитися до 
скарбів світової літератури, а також сприяє популяризації національної 
культури. Твори світової класики українською перекладали Леся Українка, 
Іван Франко, Микола Зеров, Борис Тен, Максим Рильський, Микола Лукаш, 
Григорій Кочур та багато інших. В Україні існує премія за кращий переклад 
імені Максима Рильського; 

в) науково-технічний (технічний) – це переклад, використовуваний для 
обміну науково-технічною інформацією між людьми, які спілкуються 
різними мовами [4] . 

Висновки, отримані в результаті співставлення двох мов з позиції 
завдань і цілей науки про переклад, мають значення головним чином для 
часткової теорії перекладу. Співставлення двох мов у перекладі не взагалі, а в 
конкретному виді перекладу, тобто в машинному, усному, письмовому, 
художньому чи спеціальному, і є основою часткової теорії машинного 
перекладу, часткової теорії письмового перекладу, часткової теорії 
художнього перекладу і т. ін. 
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THE IMPORTANCE NON-VERBAL COMMUNICATIONS IN THE 

CONTEXT OF DIFFERENT CULTURES 
 

Increase in communication with people of other countries requires better 
knowledge of various cultural dimensions including nonverbal behaviour. Cross-
cultural communication can be difficult in some countries because what is 
acceptable in one culture may be unacceptable in another. When people are 
immersed in an environment where facial expressions such as eye contact and 
body gestures are alien to their own experience, they may suffer from 
disorientation and frustration. Therefore, it is significant to learn the body language 
of different cultures. This essay focuses on the use of nonverbal communication in 
North America, Thailand, and some other parts of the world. 

Non-verbal communication can be delivered by means of, body movements, 
eye contact, touch, time, space distance, clothing and appearances, facial 
expressions, speech including its tone, pace, stress, speaking type, emotion 
involved and voice quality. The importance of non-verbal communication is 
largely predominant when different cultures meet and communicate with each 
other [1]. 

Communicating verbally is easier than to express oneself without words 
because non-verbal communication which may be accepted in our culture may not 
be accepted in other culture. In the book «Communicating Across Culture» Stella 
Ting-Toomey explains and examines the basic functions of cross-cultural 
nonverbal communication and uses examples from the study of kinesics (facial and 
bodily movements), oculesics (eye contact), vocalic (e.g., tone of voice, volume), 
proxemics (spatial distance), haptics (touch), and chronemics (time) to illustrate 
the diverse nonverbal functions [2].  

Hence, it is required to understand the importance of each to overcome cross-
cultural issues and avoid misunderstanding. Non-verbal communication goes 
abreast with verbal communication where nonverbal communication is subtler than 
the later. With speech come body language and any unevenness between the two 
cause serious effects. While speech sometimes may not disclose the hidden 
meaning, body language does it perfectly well. 

When no word rightly matches our feelings or thought we generally tend to 
use some kind of body language to express ourselves. Facial expressions gestures 
and postures are the most important components of body language. Facial 
expressions expressing sadness, happiness, anger, stressfulness, fear, disgust, 
surprise can be easily recognised and interpreted in many cultures. But in some 
cultures even the simplest of facial expressions vary. 

In Mediterranean cultures, it is common to exaggerate signs of grief or 
sadness, while Chinese and Koreans prefer to conceal emotions and not engage in 
animated facial expressions. In Thailand, a smile is a sign of friendliness; in Korea 
and Japan it can be a sign of shallowness [3]. 
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Western cultures mostly consider eye contact to be a good gesture. It shows 
attentiveness, confidence and honesty. Other cultures such as Asian, Middle 
Eastern, Hispanic and Native American do not take it as a good expression. It is 
taken as a rude and offensive expression. Unlike in Western cultures taking it as 
respectful, other do not consider it that way. In Eastern cultures women should 
especially not have eye contact with men as it shows power or sexual interest. In 
some cultures, whereas, gazes are taken as a way of expression. Staring is taken as 
rude in most cultures. 

Gestures such as thumbs up can be interpreted differently in different cultures. 
It is taken as “Okay” sign in many cultures whereas is taken as a vulgarism in 
others like Latin American cultures and in Japan some even take it as money. 
Some cultures take snapping fingers to get the attention of a waiter as alright 
whereas some take it as disrespect and very offensive. Showing feet is taken as 
offensive in some Middle Eastern cultures. Some cultures take pointing fingers as 
insulting too. In Polynesia, people stick out their tongue to greet people which is 
taken as a sign of mockery in most of other cultures. 

People from different cultures have different tolerance for physical distance 
between people. In Middle Eastern culture people like to go near to others to talk 
while in others people might get afraid if anybody does so. 

Even Europeans and Americans do not have that much acceptance on the 
breach of physical distance and less acceptance for it among Asians. People have 
specific personal space which they do not want intruded. In some cultures, even 
close physical contact between strangers is acceptable. 

Patting head or shoulder also has different meanings in different cultures. In 
some Asian cultures patting children’s head is very bad signal as head is taken to 
be sacred. Middle Eastern countries take touch between people from opposite 
genders is taken as bad character [4]. 

In summary, nonverbal communication plays an important role in 
international business negotiation and the proper application of nonverbal language 
is one of the keys to the successful business negotiation. Nonverbal 
communication is closely connected with culture. To be an effective business 
negotiator, one should have full knowledge of nonverbal language in different 
culture so as to act and respond in a proper way. 
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 
Лексичний склад мови характеризується постійними змінами, 

поповненням новими словами, оновленням. Така мінливість мови особливо 
притаманна її фразеологічному складу, оскільки саме фразеологічні одиниці 
належать до особливо складних та суперечливих за своєю сутністю мовних 
утворень.  

Аналіз класифікації фразеологізмів показує, що значна доля 
розбіжностей між ними припадає саме на різне розуміння дослідниками 
предмету досліджень, а саме обсягу фразеології. Звідси походить різниця у 
визначенні класів фразеологізмів і розбіжність у їх класифікаціях, що містять 
принаймні на один тип одиниць більше або менше. Особливо це стосується 
прислів’їв та приказок, термінів, складених із двох і більше слів, а також 
цілого ряду зворотів [1]. 

Ш. Баллі був першим вченим, який систематизував фразеологічні 
звороти на підставі їх семантичної неподільності. Він будував свою 
класифікацію, розглядаючи варіанти стійкості словосполучень: поєднання, в 
яких є свобода угруповання компонентів (фразеологічні групи), і поєднання, 
позбавлені такої свободи (фразеологічні єдності). Науковець лише 
схематично окреслив ці групи, не навівши розлогого опису [2]. 

В. В. Виноградов удосконалив класифікацію Ш. Баллі, запропонувавши 
три типи фразеологічних зворотів: зрощення, єдності та сполучення. Цю 
класифікацію часто беруть за основу наукових досліджень. Праці 
В.В. Виноградова мали величезний вплив на багато досліджень в області 
теорії фразеології, оскільки його роботи заповнили прогалину, що 
утворилася через недостатнє вивчення семантики фразеологічних одиниць.  

Фразеологічними сполученнями В.В. Виноградов називає «стійкі 
словосполучення з частково переосмисленим значенням, в яких кожен з 
компонентів, залишаючись невільним, зберігає деяку семантичну 
самостійність, значення такої одиниці може бути виведене зі значень слів-
складників». 

В.В. Виноградов не включив до фразеологізмів прислів’я, приказки та 
крилаті вислови, оскільки вони за своєю семантикою та синтаксичною 
структурою відрізняються від фразеологічних єдностей [3]. 

Науковець А.І. Смирницький у своїй класифікації виділяє фразеологічні 
одиниці та ідіоми. Фразеологічні одиниці – це стилістично нейтральні 
поєднання, позбавлені метафоричності. Необхідно відзначити, що термін 
«фразеологічна одиниця» у А.І. Смирницького відрізняється від 
загальноприйнятого розуміння. До фразеологічних одиниць дослідник 
відносить обороти типу get up, fall in love тощо [4]. 
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Український мовознавець Л. Булаховський, класифікуючи сталі 
словосполучення з позиції їх семантики, виокремлює дві групи: ідіоми і 
фразеологічні одиниці. Ідіоми за своїм ужитком і змістом є цілісними, 
можуть не мати точного відповідника в іншій мові й вимагають добору 
перекладу зі схожим стилістичним забарвленням. Фразеологічні одиниці – це 
звичайні словосполучення, розкладні щодо змісту, але усталені і широко 
вживані в мовленні (прислів’я, приказки, «крилаті» вислови) [5]. 

Л.Г.Скрипник пропонує генетичну класифікацію, за якою поділяє 
фразеологізми на такі групи: 

1) ФО, сформовані як словосполучення (рідше – речення), які за 
семантикою і структурою співвідносяться з окремим словом (функціонують 
як один член речення): дати на горіхи, to rain cats and dogs; 

2) ФО – фрази, що мають організацію простих або складних речень: 
Кому весілля, а курці – смерть; No pain, no gain [6]. 

Н. М. Амосова, в свою чергу, виявляє серед фразеологічних одиниць 
фраземи та ідіоми. Фразема, на її думку, – це одиниця постійного контексту, 
в якій вказівний мінімум, необхідний для актуалізації даного значення слова, 
є єдино можливим і постійним. Другий компонент фраземи є вказівним 
мінімумом для першого. Наприклад, beef tea – міцний м’ясний бульйон; knit 
one’s brows – насупитися; black frost – мороз без снігу. Слід зазначити, що 
внутрішня сполучуваність у багатьох фраземах є вкрай нестійкою і вони 
легко переходять у змінні поєднання слів [7]. 

Однією з найбільш поширених класифікацій англійських 
фразеологічних одиниць є класифікація О. В. Куніна, в основу якої покладені 
структурні та семантичні особливості фразеологізмів та ступінь поєднання 
компонентів у фразеологізмі. Згідно цієї класифікації, фразеологічні одиниці 
поділяються на чотири класи відповідно до їхньої комунікативної функції, 
що зумовлюється структурно-семантичними особливостями: 1) номінативні 
фразеологічні одиниці; 2) номінативно-комунікативні фразеологічні одиниці; 
3) фразеологічні одиниці ні номінативного, ні комунікативного характеру; 4) 
комунікативні фразеологічні одиниці [8]. 

Отже, фразеологічні одиниці найвиразніше передають красу мови, 
культуру народу та життєві цінності; допомагають скласти яскравий образ, 
висловити почуття та емоції. Компонентний склад, морфологічні та 
синтаксичні властивості фразеологічних одиниць визначаються взаємодією 
низки чинників, пов‘язаних із різними структурними рівнями мови. Особлива 
природа фразеологізмів зумовлює необхідність застосування комплексного 
підходу для їх дослідження, який врахував би дані різних лінгвістичних 
дисциплін. 
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ «ХИБНИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА» 
 
Перекладачі під час роботи над оригінальними текстами часто мають 

справу зі словами, форма яких частково або повністю відповідає певним 
словам мови перекладу, що ускладнює роботу спеціаліста. Наукова назва 
цього явища – міжмовні омоніми. Вони не є особливістю виключно 
англійської мови, адже такі приклади зустрічаються в абсолютно різних 
мовних парах, наприклад: українською та російською, німецькою та 
французькою і т. д. 

Термін “хибні друзі перекладача” походить з французької мови “faux 
amix du traducteur”. Вперше він зустрічається у праці вчених М. Кесслера та 
Ж. Дероккін’ї “Les faux amix on les trahisons du vocabulaire anglais; conseils 
aux traducteur”. У німецькій та англійській зустрічаються еквіваленти цього 
терміну: “false Freunde des Ubresetzers” (A. Brunner. 1976) та “false friends” 
(M. Perl, R. Winter, 1972). Словосполучення виявилося занадто довгим і не 
зовсім нагадує той термін, до якого усі звикли, проте воно найбільш точно 
відображає його зміст [1]. 

Серед причин появи цього проблемного явища слід виділити [2]: 
 спорідненість індоєвропейських мов, що відбивається на зовнішній 

схожості багатьох лексичних елементів у різних європейських мовах; 
 здійснення спільних запозичень з певних мов, різними шляхами та в 

різний проміжок часу, при яких слова у мові перекладу набувають нового 
значення; 

 існування мовної стандартизації у міжнародних мовах науки та 
техніки; 

 різне переосмислення слів двома мовами та випадковий збіг звукового 
складу. 

У перекладознавстві розрізняють два типи "хибних друзів перекладача": 
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внутрішньомовні та міжмовні. Поява перших зумовлена, зокрема, зміною 
семантики одиниць однієї й тієї ж мови в ході її історичного розвитку. До 
другої групи належать лексичні одиниці, які при відмінностях у плані змісту 
відзначаються зовнішньою схожістю і функціонують одночасно у різних 
мовах. 

Важливим елементом при вивченні «хибних друзів перекладача» стає 
їхня класифікація й у дослідженні цього питання різні вчені дотримуються 
різних думок. Е.Ф. Скороходько розділив на групи залежно від їхнього 
походження: 1. Терміни, що набули у різних мовах різного значення через 
зміни значення при запозиченні (напр., boiler). 2. Терміни – «хибні друзі 
перекладача», що змінили значення значно пізніше, вже у мові-реципієнті, бо 
будь-який запозичений іншомовний термін з часом не сприймається як 
чужий елемент і надалі підпорядковується всім законам розвитку лексики 
даної мови, змінюючи значення подібно до корінних слів, і, таким чином, 
порушується змістова відповідність між даною парою термінів. 3. «хибні 
друзі перекладача», що виникли через те, що те чи інше слово зазнало змін 
значення у мові-продуценті, у той час, як у мові-реципієнті дане слово 
зберегло попереднє значення [3]. 

Коли мова йде про переклад науково-технічної літератури «хибні друзі 
перекладача» не тільки часто дезорієнтують студентів, які ще погано 
володіють мовою, але також можуть вводити в оману й тих, хто має високий 
рівень знань, і, навіть, спеціаліста-філолога. Найяскравішим прикладом 
можна вважати слово «accurate», адже здавалося б усе просто і воно 
перекладається як «акуратний», але, зрозуміло, що це не так. У науково-
технічних текстах можна зустріти вислів «accurate results», що означає «точні 
результати».  

Наслідком неуважного ставлення до перекладу «хибних друзів 
перекладача» може бути невиправдане семантичне калькування, порушення 
норм лексичної сполучуваності, стилістична неадекватність при перекладі на 
рідну мову та перекручення значення слова, що перекладається. Розглянемо 
декілька прикладів, на доказ вищесказаного: 

However, commercial production proved what the opponents of the new 
technique called in adequate. Зробивши буквальний переклад, ми отримаємо 
наступне: «Проте комерційна продукція виявилась, як стверджували 
опоненти нової техніки, неадекватною». Але під час виконання перекладу 
головне - зберегти зміст першоджерела, тому зробимо еквівалентний 
переклад: «Проте промислове виробництво виявилось, як стверджували 
противники нового метода, недостатнім». Порівнявши два переклади можна 
зрозуміти, що «хибні друзі перекладача» справді ускладнюють життя 
спеціалістів. 

Варто дослідити наступні приклади, для більш глобального розуміння 
проблеми, яку створюють «хибні друзі перекладача». Під час роботи з 
текстом ці слова найчастіше вводять читачів в оману. Порівняємо 
асимільований та еквівалентний переклади речень, ключовими словами у 
яких є саме «хибні друзі перекладача» [4]. 
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Таблиця 1- Асимільований та еквівалентний переклади речень 
Оригінальне речення 
 

Асимільований переклад Еквівалентний переклад 

One magazine is for boys, and 
another for girls. 

Один магазин лише для 
хлопчиків, а інший для 
дівчаток. 

Один журнал лише для 
хлопчиків, а інший для 
дівчаток. 

Every player is under 
obligation to keep the rules. 

Кожен гравець знаходиться 
під облігацією, щоб 
дотримуватися правил. 

Кожен гравець 
зобов’язаний 
дотримуватися правил. 

I'm your faithful servant, 
Harry. 

Я твій відданий сервант, 
Гаррі. 

Я твій відданий слуга, 
Гаррі. 

I can't find my wallet. Я не можу знайти свого 
валета. 

Я не можу знайти свій 
гаманець. 

And you shouldn't be vain 
about needing spectacles, you 
know. 

Ти не повинен соромитися 
того, що тобі необхідні 
спектаклі, ти ж знаєш. 

Ти не повинен 
соромитися того, що тобі 
необхідні окуляри, ти ж 
знаєш. 

It's a complete replica of our 
house. 

Це точна репліка нашого 
будинку.  

Це точна копія нашого 
будинку. 

It's just... well, it's just 
speculation. 

Це лише…це просто 
спекуляція. 

Це лише…це просто 
здогадка. 

After procedure elasticity of a 
skin raises and the 
healthy complexion comes 
back. 

Після процедури 
підвищується пружність 
шкіри та повертається 
здорова комплекція. 

Після процедури 
підвищується пружність 
шкіри та повертається 
здоровий колір обличчя. 

 
Варто зауважити, що наслідки втручання елементів однієї мовної 

системи в іншу при мовному контакті можуть бути негативними, про що 
свідчать вищенаведені приклади. 

Перекладач з певним досвідом зазвичай або добре знає всі випадки 
«хибних друзів перекладача», або ж розуміє, що слова мови джерела певної 
форми можуть провокувати неправильний переклад через оманливу 
подібність до певних слів мови перекладу, і тому звертаються до контексту 
вживання або перекладних словників для уточнення їх значень.  

Можна зробити висновки, що «хибні друзі перекладача» - це лексичні 
одиниці, які мають подібну графічну або фонетичну форму, але є тотально 
різними за значенням, вживанням та змістом, який вони передають. 
Проаналізувавши помилки та труднощі, які виникають при перекладі 
«хибних друзів перекладача», розуміємо, що існує вагома причина для 
створення словників «хибних друзів перекладача» українською мовою. А 
особливо гостро постає дане питання перед спеціалістами, які працюють над 
перекладом науково-технічної літератури, оскільки саме для науково-
технічних текстів є характерним великий відсоток міжмовних аналогізмів та 
інтернаціоналізмів, обумовлений широкими міжмовними контактами у сфері 
науки та техніки. 
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ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 
Актуальність використання інформаційно-комунікативних технологій в 

навчальному процесі вищих навчальних закладів виникла у зв'язку з 
рекомендацією Міністерства освіти і науки України перейти на дистанційну 
форму навчання на період дії обмежень, які були застосовані для запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції та захисту здоров'я. Основною 
методикою із застосуванням комп'ютерних технологій є дистанційне 
навчання іноземній мові, яке має ряд переваг, в порівнянні з традиційною 
формою навчання іноземним мовам [1, с.26]. Дистанційне навчання 
представляє особливий інтерес в ситуації з проведенням онлайн-навчання за 
розкладом в умовах ізоляції і карантину студентів і викладачів. 

 Дистанційне навчання – це нова, специфічна форма навчання, дещо 
відмінна від звичних форм очного або заочного навчання. Вона передбачає 
інші засоби, методи, організаційні форми навчання, іншу форму взаємодії 
викладача і студента, студентів між собою. Разом із тим, як і будь-яка форма 
навчання, система дистанційного навчання має такий компонентний склад: 
цілі, обумовлені соціальним замовленням для всіх форм навчання; зміст, 
передбачений діючими програмами для конкретного типу навчального 
закладу; методи, організаційні форми, засоби навчання. Дистанційна форма 
навчання обумовлена специфікою використовуваної технологічної основи 
(наприклад, тільки комп’ютерних телекомунікацій, комп’ютерних 
телекомунікацій у комплексі з друкованими засобами, компакт-дисками, так 
званою кейс-технологією, ін.).   

Онлайн-навчання під час карантину виявилося досить серйозним 
випробуванням для учасників освітнього процесу по всьому світу. За даними 
ЮНЕСКО, майже у 200 країнах вимушено залишилися вдома понад            
1,5 мільярда учнів і студентів, а це майже 91% світового населення, яке 
навчається. Станом на 25 травня 2020 року, коли частина країн почала 
поступово виходити з тотального карантину, неохопленими навчанням в 
закладах освіти залишалося 67,7% дітей та молоді світу, а 150 країн так і не 
відкрили шкіл до кінця навчального року [2].  
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Онлайн-платформа є корисною тим, що дозволяє зберігати і переглядати 
відеоматеріали. У будь-який момент студент може повторити пройдений 
матеріал або уточнити те, що не зрозумів з першого разу. Також записи 
уроків корисні в цілях контролю. Онлайн-платформа з англійської мови дає 
хороші можливості по вивченню здібностей студента. До онлайн-платформи 
з англійської мови можна здійснювати доступ з будь-якої точки земної кулі. 
Ви не зобов'язані переривати навчання, якщо вам знадобилося кудись 
виїхати. І зовсім не потрібно тягнути з собою сумки з навчальним матеріалом 
через те, що пари відбуваються в таких електронних мережах як: MOODLE, 
ZOOM, VIBER, електронна пошта. А той хто хоче вивчати більш досконало 
іноземну мову, той може дивитись фільми англійською мовою, слухати пісні 
відомих пісень, переглядати лайфхаки в  Tik-Tok ( соціальна мережа, де весь 
світ може показати щось своє, цікаве та корисне), спілкуватись з іноземцями 
по SKYPE, TELEGRAM, INSTAGRAM. Світ змінюється, з’являються нові 
можливості, розвивається онлайн-навчання, що дає змогу жити в іншій країні 
та бувати на парах через ноутбук. 

Серед сучасних методик вивчення мови найбільш популярним став 
метод проблемного навчання (problem-based learning) – вивчення мови з 
метою вирішення конкретної проблеми. Методика придатна не тільки для 
навчання мовам. Метод PBL має на увазі накопичення інформації і 
формування здібностей вирішувати проблему в критичній ситуації шляхом 
моделювання подібних ситуацій [3, c. 93].  

Але є і деякі недоліки, а саме: 
1. Не кожен може зібратися і налаштуватися на серйозну роботу в 

домашній обстановці. У навчанні важливо сконцентруватися, а вдома це 
зробити не так просто, потрібно володіти достатньою рішучістю і 
націленістю на успіх.  

2. Процес можуть зруйнувати збої в роботі інтернету, неполадки 
комп'ютера або перебої електроенергії. Таке трапляється не часто, але тим не 
менш, подібні ексцеси можуть викликати масу неприємних наслідків.  

3. Напружена психологічна обстановка у світі, пов’язана з 
невизначеністю ситуації, обмежене коло спілкування, тощо.  

4. Недостаток практичних занять. Всі заняття будуть швидше у вигляді 
лекцій, ніж практикуму та тренажера. Ти можеш дізнатися про все, але 
абсолютно не розуміти, як ці знання застосувати в своєму житті або роботі. 
Звичайно, в даний час дистанційна освіта не може в повній мірі замінити 
традиційну очну форму навчання. Проте з кожним роком саме дистанційна 
освіта отримує все більше студентів:можливості зростають, а Інтернет і 
комп'ютерні технології дозволяють зробити навчання більш цікавим і 
ефективним 

До тимчасових труднощів у впровадженні системи дистанційної освіти 
можна віднести:  
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• недостатні навички роботи з комп’ютером тих, хто навчає і тих, хто 
навчається, відсутність досвіду дистанційного навчання; 

• невелика кількість методичних матеріалів з підготовки та проведення 
дистанційного навчання; 

• недостатній розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури в 
Україні; 

• проблема пошуку кадрів. Для дистанційного навчання необхідний 
висококваліфікований персонал, фахівці предметної області; 

• недостатня інтерактивність матеріалів курсів дистанційного навчання. 
Зараз змістовою основною курсів є лекції, які об’єднують в собі текстові 
матеріали та прості графічні об’єкти (фотографії, малюнки тощо);  

• невеликий відсоток тих, хто завершив курси. Це пов’язано з 
недостатнім досвідом використання дистанційного навчання та складністю 
мотивування слухачів. 

Система дистанційного навчання розрахована переважно на людей 
достатньо свідомих, які не потребують постійного контролю з боку 
викладача. Тому найбільш важливими компонентами дистанційного 
навчання є: створення практичних ситуацій під час навчального процесу, 
можливість для студента проявити себе, самореалізуватися, чіткість 
організації навчального процесу та індивідуального підходу.  

Отже, характерними ознаками методів навчання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах в період карантину є: активність, колективність, 
комунікативний та ситуативний характер навчальної діяльності; розвиток у 
тих, хто навчається, рефлексивних умінь, уваги, фантазії, уяви, 
спостережливості, нестандартного мислення; виховання системності, 
логічності, критичності і креативності мислення, а також працездатності, 
допитливості, пізнавальної самостійності та наполегливості в досягненні 
поставленої мети.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ВИВЧЕННІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

 На сьогоднішній день людство прагне мобільності та модернізації у 
використанні технологій. Навчання у наш час не виключення, воно також 
прагне інновацій та новітніх технологій.У наш час, ми не уявляємо себе без 
мобільних пристроїв, які вже перетнули межу свого функціонування. Ми 
використовуємо їх повсякденно, не є винятком їх використання й у навчанні. 
Мобільні додатки допомагають полегшити людству процес навчання, 
безпосередньо й іноземних мов. Навчатись можна незалежно від статусу та 
віку. У зв’язку з появою новітніх технологій з’явилося так зване «мобільне 
навчання» – M-Learning, яке засноване на використанні різних портативних 
електронних засобів, а саме: мобільних телефонів, персональних аудіо 
пристроїв (mp3 / mp4 плеєрів), планшетних ПК, нетбуків, ноутбуків, 
електронних книг, цифрових диктофонів [1, с. 27].  

Смартфони значно полегшують життя студентам, їх використовують 
щоб швидко здійснити переклад, або ж відправити потрібну інформацію чи 
завдання. Існують різні додатки з різними формами та засобами навчання. 
Методично обґрунтоване використання смартфонів на занятті дозволить 
підвищити продуктивність та мотивацію, індивідуалізувати процес навчання, 
забезпечить зручність у використанні, дозволить оптимізувати традиційне 
навчання та зробити його більш ефективним. В умовах сьогодення виникає 
бажання та необхідність володіти англійської мовою. І тут на допомогу 
приходять мобільні технології, зокрема мобільні додатки для вивчення 
іноземної мови. 

Розглядаючи мобільні додатки, які застосовують у навчальному процесі, 
можна сказати, що за допомогою ігрової діяльності додатку підвищується 
продуктивність та вивчати мову стає простішим заняттям[2, с. 202]. До 
мобільних ігрових застосувань належать LinguaLeo та Duolingo.  

LinguaLeo - додаток, який підбирає індивідуальний план навчання, в 
залежності від цілей, інтересів і рівня англійської, є можливість змагатися з 
друзями, вивчати нові слова на тренуваннях і заробляти фрикадельки для 
левеняти, безкоштовний доступ до основних матеріалів сервісу (більше 500 
000 навчальних матеріалів — від музичних кліпів до академічних лекцій 
англійською).  

Додаток Duolingo використовує імпліцитне навчання для тривалого 
запам’ятовування матеріалу і розвитку розмовних навичок іноземною мовою. 
Курси Duolingo відповідають Загальноєвропейським компетенціям володіння 
іноземною мовою (CEFR) — міжнародному стандарту володіння мовою. 
Постійно відстежується ефективність навчання за допомогою різноманітних 
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інструментів. Один з них — тест контрольної точки — це коротке 
оцінювання, яке користувачі проходять наприкінці кожного розділу наших 
курсів. Збираються відповіді мільйонів користувачів, щоб отримати загальну 
картину про проблеми, з якими вони стикаються, і використовують їх для 
вдосконалення методів навчання. 

Мобільні додатки, які виконують функцію сучасних словників. 
А.Трофименко наголошує на продуктивності та результативності мобільних 
словників, які дозволяють перекладати слова, послухати їх вимову, 
подивитися синоніми, ознайомитися з варіантами контекстного вживання та 
тлумачення тощо[3, с. 330]. До таких додатків належать Visual Vocabulary, 
Simpler.  

Visual Vocabulary – додаток, який  ідеально підходить початківцям, 
середньому та високому проміжним рівням. Розпочніть з основних слів і тем, 
а також довідайтесь про нові слова! Ознайомтесь із запропонованими   
словами та темами за допомогою завдань зі спалахом, тестувань та 
прослуховувань. 

 3000+ слів із зображеннями та вимовою, 14 основних тем, розділених 
на 75 підтем. 

 підтримка для покращення процесу навчання. Підтримка мов: 
німецька, іспанська, французька, російська, турецька, арабська тощо. 

 красивий дизайн та зручність навігації інтерфейсу роблять його 
зрозумілим і привабливим.  

Visual Vocabulary є офлайновим додатком, без підключення до 
Інтернету. 

Додаток Simpler пропонує просту систему, яка допоможе вам вивчити 
правила побудови речень в англійській мові, а також поповнити словниковий 
запас. Simpler використовує ефективну і стару, як світ методику, що включає 
в себе теорію, практику і постійні повторення. Однак розробники зуміли 
настільки перетворити традиційну модель навчання за допомогою сучасних 
цифрових технологій, що навіть знайомство з «якимось Perfect Continuous» 
перетворюється в захоплююче заняття, від якого важко відірватися.  

Заняття в Simpler починається зі знайомства з декількома новими 
словами. Кожна словникова картка забезпечена цікавою ілюстрацією, 
текстом-асоціацією та демонстрацією правильної вимови. Система 
запам'ятовування заснована на періодичних повтореннях з теорії Еббінгауза, 
тому програма через певні проміжки часу перевірятиме, як ви засвоїли слова.  

Другий етап заняття - знайомство з новим граматичним правилом. Для 
цього Simpler показує структуру пропозиції у вигляді блоків, що відмінно 
сприймається і дуже легко запам'ятовується. Також вам буде запропоновано 
виконати кілька простих вправ для закріплення матеріалу. 

І нарешті, останній блок – це практичні завдання. Для їх виконання 
знадобиться знання слів уроку, а також застосування граматичного правила, 
яке було тільки що вивчено. Вправи можуть бути самого різного роду: 
складання пропозицій, переклад, діалоги, аудіювання, пошук помилок в 
тексті,  тощо. Дуже важливо, що під час практичних занять зустрічаються 
завдання з раніше засвоєного матеріалу, тому можна повторити попередні 
теми[4]. 



179 

Таким чином, застосування мобільних додатків у процесі навчання 
допомагає посилювати зацікавленість студентів, які опановують англійську 
мову. Мобільні додатки дійсно не замінять традиційні методи навчання, але 
можуть створити нові можливості та нове середовище для нього[5, с. 138].  
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Інтернаціоналізми – це елементи, що найлегше сприймаються в 
іноземному тексті. Ця категорія слів дуже важлива для інтерлінгвістики, де 
словниковий запас найбільш поширених міжнародних мов, базується 
головним чином на інтернаціоналізмах сучасних європейських країн. 
Актуальність даної теми зумовлена збільшенням кількості помилково 
споріднених або фальшивих інтернаціоналізмів, або так званих “фальшивих 
друзів” перекладача, які можна отримати в результаті запозичення з інших 
мов. 

Проблмам перекладу інтернаціоналізмів присвятили свої роботи багато 
українских та інземних філологів, таких як Н. М. Бєляєва, Нікішина В. В., 
Г. Межжеріна, О. О.Тараненко, B.Dekker, T.Т.Kalishchak, Ye.V. Knysh, 
V. Radivonchik, C. Gareth, G. Littlemore, S. M. Bobrovnyk. 

Псевдоінтернаціоналізми є помилковими еквівалентами та оманливими 
словами іноземного походження. У запозиченій мові вони змінюють своє 
значення і позначають різноманітні поняття. Для їх позначення 
використовуються такі терміни, як «міжмовні омоніми», «фальшиві друзі 
перекладача» або «псевдоінтернаціоналізми». 
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Багатозначні псевдоінтернаціональні слова перекладають шляхом 
пошуку в словнику варіантів їх відповідників. І лише перекладач підбирає 
найбільш адекватний відповідник до певного контексту з кількох, поданих у 
словнику [3]. 

Для правильного підбору відповідника й найбільш точного перекладу 
важливо віднайти правильний лексико-семантичний відповідник (тобто той, 
що найбільш підходить змісту речення), це можна зробити згідно про 
головний предмет цільового тексту і речення, характер місту даної роботи, 
тощо. Наприклад: «The most common cause of vіtamіn B12 defіcіency іs 
pernіcіous anemіa» - неправильний переклад: найчастіша причина дефіциту 
вітаміну B12 – перніціозна анемія. Перніціозна анемія – це і є B12-дефіцитна 
анемія, з англ. pernіcіous anemіa – аутоіммунний (він же атрофічний) гастрит. 
Правильний переклад: найчастіша причина дефіциту вітаміну B12 – 
атрофічний гастрит. 

Складнощі, що виникають при перекладі псевдоінтернаціоналізмів 
з’являться через те, що перекладачі не дотримуються правил забуваючи про 
поняття «вживаності» слова, а фокусують увагу лише на його рафічній 
формі. Що в результаті призводить до порушень цільової мови і 
неправильного перекладу [1]. 

Проблема також виникає, коли міжнародні слова мають синоніми. У 
цьому випадку міжнародне слово має більш наукову термінологічну 
природу, і вибір між двома синонімами буде залежати від природи тексту та 
його адресата. Дослідження спрямоване на вибір оптимального перекладу 
міжнародної лексики. Проблема «фальшивих друзів» перекладача може бути 
застосована до перекладу науково-технічних текстів; це має свої характерні 
особливості. Можна зауважити, що «фальшиві друзі» перекладача в науково- 
технічних текстах характеризуються певними специфічними властивостями. 
Ця специфіка проявляється як у кількісному складі «фальшивих друзів», так і 
в їх якісних характеристиках. 

І.В.Корунець виділяє основні методи перекладу інтернаціоналізмів [4]: 
1. Спеціалізація лексики – заміна загального слова відповідним словом у 

рідній мові, яке має більш конкретне значення. Результат спеціалізації з 
перекладу є загальним еквівалентом: «the entire world of biological structures» 
- «уся сукупність біологічних структур»; 

2. Деспеціалізація проявляється у заміні англійських загальнонаукових 
інтернаціональних слів неінтернаціональними словами. Наприклад, «era» - 
«період», «phase» - «фаза». 

3. Транслітерація полягає в поступовому заміщенні кожної складової 
літери слова з однієї мови на іншу (dynamics - динаміка, system – система). 

4. Транскрибування – процес передачі слова шляхом його звукової 
форми: bloom - блюм, computer - комп`ютер. 

5. Коли зміст неможливо передати одним словом вдаються до описового 
перекладу: robotic - схожий на робота, або ж пошуком відповідного синоніма: 
diagram - схема, phase – період. 
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6. Переклад складних слів-інтернаціоналізмів здійснюється на основі 
перекладу його складових елементів: gas-meter - газометр, radio-active – 
радіоактивний. 

Усі псевдоінтернаціоналізми виявляють труднощі перекладу різних слів 
залежно від контексту та впливу цього перекладу на значення переданого 
тексту. Головне завдання перекладача в цьому випадку – вибрати правильну 
еквівалентну одиницю, яка задовольнить зміст тексту. Однак це складна 
задача, якщо у вас є лише типовий англо-український або україно-
англійський словник [2]. 

Використання інтернаціоналізмів має негатвний вплив на розвитоу 
української мови. Поряд і збагаченням та примноженням нових слів, з нашої 
мови викорінюються власні елементи національного походження. Надмірне 
вживання англіцизмів є однією з головних проблем сучасних українських 
мовознавців, оскільки вони розглядають це як загрозу чистоти української 
мови. Мовна ситуація в Україні завжди була складною через сильний вплив 
російської мови, а надмірне та часто невідповідне використання англійських 
позикових слів ускладнює її. Це питання має не лише лінгвістичні, а й 
соціальні наслідки. Отже, проблема використання англіцизмів є актуальною 
для сучасного українського мовознавства. 

Отже, проблема перекладу інтенаціоналізмів привертає увагу багатьох 
перекладачів. Спочатку може здатися, що «фальшиві друзі перекладача» 
можуть ввести в оману лише тих, хто погано знає мову або недавно почав її 
вивчати. Таким чином, для адекватного перекладу фахівець повинен взяти до 
уваги загальну ідею речення, особливості лексичного поєднання слів, стиль 
та загальний зміст тексту. 
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ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Фразеологізми і фразеологічні сполучення відбивають багатовікову 
історію англійського народу, своєрідність його культури, побуту, традицій. 
Тому фразеологізми є високо інформативними одиницями англійської мови. 

Вивченням утворення та вживання фразеологічних одиниць займається 
значна кількість науковців, серед яких А. Івченко, Ф. П. Медведєва, Л. Г. 
Скрипник, Т. А. Морозова, Г.І.Удяк, Л.І.Петриця та інші. 

Джерела походження фразеологізмів в сучасній англійській мові дуже 
різноманітні. В цілому, їх можна розділити на 4 групи: 

1. Споконвічно англійські фразеологічні одиниці. 
2. Міжмовні запозичення, тобто фразеологічні одиниці запозичені з 

іноземних мов шляхом того чи іншого виду перекладу. 
3. Внутрішньомовні запозичення, наприклад, запозичені з 

американського варіанту англійської мови. 
4. Фразеологічні одиницы запозичені в іншомовній формі [2]. 
Споконвічно англійські фразеологічні одиниці. Фразеологізми в 

англійській мові в своїй більшості є англійськими оборотами, автори яких 
невідомі. Вони закріпилися в розмовній мові, і набули характерний 
англійський колорит, який відображає особливості культури. Вони пов'язані з 
традиціями, звичаями і повір'ями англійського народу, а також з переказами 
та історичними фактами. Прикладами широко поширених оборотів є: have a 
bee in one's bonnet - носитися з якоюсь ідеєю, божеволіти від чогось; bite off 
more than one can chew - «взяти в рот більше, ніж можеш проковтнути», тобто 
взятися за непосильну справу, не розрахувати своїх сил [1]. Такі 
фразеологізми можна розділити на підгрупи: 

1) Фразеологічні одиниці, що відображають традиції та звичаї 
англійського народу. Прикладом є фразеологізми, що пов'язані з чаєм. 
Англійці дуже ретельноставляться до приготування чаю і до процесу 
чаювання. Внаслідок цього в англійській мові існує кілька ідіоматичних 
виразів зі словосполученням «cup of tea» (дослівно «чашка чаю») – особа: 

 an old cup of tea - старенька 
 an unpleasant cup of tea - неприємна людина 
 to be one's cup of tea – подобатися 
 а storm in a teacup - буря в склянці води. 
2) Фразеологічні одиниці, пов'язані з англійськими реаліями: Як і кожен 

народ, англійці трепетно ставляться до релігії. Цим пояснюється наявність в 
англійській мові великої кількості ідіоматичних виразів, ключовими словами 
в яких є «God» - «Бог» і «devil» - «диявол» [3]. Нижче наведені приклади: 



183 

 «To carry coal to Newcastle» - «возити вугілля в Ньюкасл» - тобто 
возити щось туди, де цього і так достатньо. Ньюкасл - центр 
англійської вугільної промисловості; 

 «Hе that serves God for money will serve the devil for better wages» - 
«той, хто служить богу за гроші, послужить і дияволу, якщо він 
заплатить більше»; 

 «Lord helps those who help themselves» - «На бога сподівайся, а сам 
не зівай»; 

3) Фразеологічні одиниці, пов'язані з іменами: Tom, Dick and Harry - 
всякі, кожен, перший зустрічний. 

4) Фразеологічні одиниці пов'язані з повір'ями: «black sheep» - «паршива 
вівця, ганьба в сім'ї». (За переказами, чорна вівця була відзначена печаткою 
диявола). 

Запозичені фразеологічні одиниці. Біблія є найголовнішим літературним 
джерелом фразеологічних одиниць. Протягом століть Біблія була найбільш 
широко цитованою в Англії книжкою, не тільки окремі слова, а й цілі 
ідіоматичні вирази увійшли в англійську мову зі сторінок Біблії [2]. 

Крім фразеологізмів, узятих з Біблії, в англійській мові, як і в мовах 
інших європейських народів, які є спадкоємцями античної культури, існує 
багато прислів'їв, афоризмів і образних виразів, що виникли у стародавніх 
греків і римлян. Фразеологізми the golden age - золотий вік, the apple of 
discord - яблуко розбрату, Pandora's box - ящик Пандори, Achilles 'heel - 
ахіллесова п'ята, Augean stable (s) - авгієві стайні, a labor of Hercules - 
геркулесів працю, a labor of Sisyphus - сізіфова праця. 

Число фразеологізмів, запозичених з французької, нымецькоъ та 
ыспанськоъ мов досить велике. В англійську мову вони прийшли шляхом 
калькування вихідних виразів. 

Фразеологічні одиниці в англійській мові американського 
походження.Багато фразеологізмів прийшло до Англії з США. Наприклад: up 
the wrong tree - гавкати на дерево, на якому немає дичини; напасти на 
помилковий слід, помилитися; sell like hot cakes - розкуповувати як гарячі 
пиріжки, нарозхват; to be up to date - бути в курсі того, що відбувається [1]. 

Фразеологічні одиниці, запозичені в іншомовній формі: 
 Ad hoc - для даного випадку; 
 Qui pro quo - непорозуміння, яке полягає в тому, що один і той же 

особа, поняття або річ приймаються за інше. 
Отже, джерела походження фразеологізмів в сучасній англійській мові 

дуже різноманітні. Необхідність вивчення джерел походження 
фразеологічних одиниць пов'язана із забезпеченням адекватного перекладу 
різноманітних смислових і стилістичних функцій в художній та 
публіцистичній літературі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ 

МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 
 

Прогресивний розвиток інформаційних технологій та безперервне 
розширення меж інформаційного простору забезпечує розширення 
можливостей використання сучасних технологій машинного перекладу. 
Безперервний розвиток технологій автоматизованого перекладу дозволяє 
суттєво розширити й удосконалити їх функційний потенціал, пропонуючи 
широкий спектр перекладацьких рішень. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей використання 
сучасних програм машинного перекладу  

Дослідженням проблеми використання сучасних програм машинного 
перекладу присвячено наукові праці сучасних вчених, зокрема 
Башманівського О., Ігнатенко В., Котлярової І., Мацак Ж., Скоробогатової Т. 
та інших. 

Машинний переклад – це технології автоматизованого перекладу текстів 
(письмових та усних) з однієї природної мови на іншу За останні роки на 
ринку програмного забезпечення з'явилось кілька десятків програм 
машинного перекладу текстів з одної мови іншою [1].  Доцільно 
охарактеризувати останні версії найбільш популярних із них. 

 
Таблиця 1 – Програми машинного перекладу [5] 

№ Програма машинного 
перекладу 

Характеристика 

1. STILUS Ця програма входить до складу офісного пакету Stilus 
Lingvo Office. Особливістю її є наприклад якщо текст 
перекладався з російської мови англійською, а потім 
виникла потреба в перекладі англійського тексту, то STILUS 
це помітить і змінить напрямок перекладу на потрібний, 
попередньо запросивши підтвердження. Ця програма 
машинного перекладу вирізняється можливостями 
настройки всієї системи, якістю перекладу та 
супроводжувальною документацією. 
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Продовження таблиці 1 
2. Language Master 

 
 

 Це одна з програм машинного перекладу, яка нещодавно 
з'явилась на SOFT-ринку України, Наразі ця програма-
перекладач призначена для підготовки текстів українською, 
російською та англійською мовами або їх комбінаціями. 
Схема роботи цієї програми базується на орфографічній 
перевірці початкового тексту, обліку граматичних та 
семантичних особливостей побудови речень. 

3. PROMT  Ця програма призначена для перекладу документів різних 
форматів, веб-сторінок, пошукових запитів, електронної 
пошти, а також надання можливості вилучення термінології 
з текстів. З урахуванням морфологічних, синтаксичних і 
семантичних зв'язків надається зв'язний переклад текстів 
загального або спеціального (галузевого) змісту. Переклад 
можна редагувати, застосовуючи словники різних мовних 
напрямків: з англійської, французької, німецької, іспанської, 
італійської мов на російську і навпаки. 

4. WorldLingo  Даний перекладач підтримує 32 мови, з його допомогою ви 
можете перекладати тексти певної тематики, а також є 
функція введення спеціальних символів, які характерні для 
кожної мови. Перекладач можна також використовувати при 
перекладі електронних листів.

5. ПАРС Цей перекладач підтримує мультизаданість. Переклад 
текстів, підготовлених у популярних текстових редакторах, 
виконується із збереженням формату тексту (шрифтів, 
таблиць, абзаців, відступів та ін.). ПАРС забезпечує зв'язний 
переклад всередині предметних галузей, охоплених 
словниками, та підтримує англо-російські словники і 
російський граматичний словник. Користувачі можуть 
підключати словники, створювати нові словники самостійно 
та змінювати існуючі безпосередньо з Word. Загальний 
обсяг словників понад 700000 сл

 
Таким чином, характеристика найпопулярніших програм машинного  

перекладу показала, що в сучасному інноваційному просторі існує багато 
програм які значно полегшують процес перекладу великих масивів текстів. 
Проте не слід забувати, що якість машинного перекладу завжди буде 
поступатися  якості перекладу людиною  

Головна перевага машинного перекладу в тому, що він дає змогу 
швидко впоратися з дуже великими обсягами тексту і тому іноді виявляється 
економічно вигіднішим за переклад вручну.  

Сьогодні програми-перекладачі вміють будувати осмислені фрази, й за 
останні декілька років якість перекладу поліпшилася. Однак комп’ютер ще 
погано розбирається в граматичних нюансах та жаргоні, автоматичний 
переклад художніх текстів неможливий, тому його головне призначення – 
переклад бізнесових паперів, керівництв, листів з електронної пошти, 
сторінок з Інтернету (Web-сторінок). Інше застосування систем – полегшення 
рутинної роботи перекладачів, виконання за них підрядкового перекладу, 
котрий можна легко підправити [4]. 
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Системи машинного перекладу здійснюють автоматичний переклад 
тексту. Одиницями перекладу при цьому служать слова або 
словосполучення, причому останні розробки дозволяють враховувати 
морфологію перекладеного слова. Розвинені системи машинного перекладу 
здійснюють переклад по заданому розробником або корегованим 
користувачем алгоритмам перекладу. 

Варто зазначити, шо програма-перекладач не має екстралінгвістичних 
знань про оточуючий світ, не володіє предметною інформацією, не завжди 
правильно аналізує синтаксичні конструкції багатозначності, а отже, не може 
правильно перекласти численні словосполучення, перекладаючи їх за 
першим словниковим відповідником. Безсумнівним є факт необхідності 
обов’язкового подальшого редагування документа людиною-перекладачем, 
який знає не лише мову, а й орієнтується в предметній галузі. Безсумнівно, 
що програмний перекладацький продукт полегшує і прискорює роботу 
перекладача, проте поки що не може повноцінно його замінити. Проте, 
враховуючи темпи розвитку цієї галузі, можемо сподіватися на швидке 
зростання якості вільних перекладацьких програмних продуктів на нашому 
ринку. 
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