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ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У
ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ні для кого не секрет, що протягом життя людині приходиться
змінювати поле діяльності; не завжди вибір, зроблений після закінчення
школи, буває усвідомленим. Але, так чи інакше, будь-яка робота вимагає
розвитку визначених навичок. І сама головна навичка, що повинна бути в
кожного висококваліфікованого фахівця – це навичка самоосвіти. Підготовка
фахівця в сьогоднішніх умовах процес складний та не однозначний. Перш за
все, це пов‘язано з тим, що суспільство в період глобалізації розвивається за
умов впливу на нього інноваційних технологій. Такі тенденції змушують
освітян задуматися над тим яким має бути сучасна особистість.
Дане питання досліджували та аналізували Колісник О.П. [1],
Пилипенко Н.М. [2], Цокур Р.М. [3] та ін. Вивчення праць цих дослідників
дозволяє визначити, які фактори впливають на професійний саморозвиток
особистості.
Завданням вищої освіти є формування цілісного світогляду, певної
життєвої позиції випускника ВНЗ, який має володіти високими
професійними знаннями та навичками відповідно до вимог суспільства.
Перетворення знань на світоглядні установки і переконання формується в
процесі діяльності індивіда. Тому за час набуття людиною освіти, необхідно
створити усі необхідні умови, за яких вона могла б отримати якісну освіту,
реалізувати власні прагнення, мати особисту життєву позицію.
Перспективи майбутнього соціально-економічного розвитку України
багато в чому залежать від професійно побудованої технології ведення
навчально-виховного процесу, спроектованих педагогічних впливів
викладачів вузу, стимулювання саморозвитку студентів.
Сутність підготовки фахівця полягає у становленні у нього системи
знань і якостей особистості, необхідних для виконання різних функцій
професійної роботи педагога. Адже професійний розвиток (зокрема
саморозвиток) працівника різних сфер виробництва тісно пов‘язаний з
особистісним становленням. У цьому контексті актуальною є проблема
формування умов для професійного становлення подальших фахівців. [2, с.
45]
Процес формування особистості залежить від багатьох чинників,
зокрема, від спадковості, виховання людини, середовища в якому вона
знаходиться, а також, звичайно її розвиток відбувається в процесі діяльності
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яку вона виконує. Не виникає сумнівів, на формування особистості 21
століття та її світогляду впливають дисципліни усіх циклів підготовки, а
саме: професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної
підготовки і професійної та практичної підготовки.
Коли йдеться про саморозвиток в процесі професійної підготовки, то
слід зауважити, що зародження такої потреби залежить від професійного
педагогічного спілкування викладача, вмілого застосування психологопедагогічного інструментарію та ефективного зворотного зв‘язку. [1, c. 8].
Можна розглянути основні фактори, які впливають на професійний
саморозвиток особистості у процесі здобуття вищої освіти (Рис. 1).
Фактори професійного саморозвитку особистості

психологічний,
педагогічний, соціальнопрофесійний вплив

тривалість
перебування у
професійній
діяльності

індивідуальні особливості людини

особистісні
особливості і
бажання
розвиватися
соціальна активність

Рис. 1. Фактори професійного саморозвитку особистості
Серед системи педагогічних умов професійного саморозвитку у процесі
навчання майбутнього спеціаліста можна виділити такі:
– спрямованість процесу навчання на становлення направлення
майбутнього спеціаліста на самоактуалізацію та самодетермінацію в
майбутній професійній роботі;
– покращення змісту навчання системою понять і концепцій, що
спрямовують майбутніх фахівців на рефлексію, самопроектування,
самонавчання, самоорганізацію, саморозвиток в області професійно
значимих характеристик особистості [3, c. 191].
Зі вступом до вищого учбового закладу молода людина здобуває більше
самостійності, визначними видами роботи стають учбово-професійна,
науково-дослідна. Здобуті знання, уміння, здібності виступають для неї як
засоби подальшої професійної діяльності, тому важливою для студента
повинна стати направленість на формування до вибраної спеціалізації,
вироблення ставлення до професійної праці як методу самореалізації.
Установлено, що ефективність формування професійної компетентності
майбутнього спеціаліста залежить від рівня сформованості таких
характерних якостей, як мотивація здобуття успіху, самооцінка. Визначено,
що головним аспектом праці особистості є мотиваційна сфера, її значимість
пов‘язана із аналізом джерел активності студентів, методів їх
самоудосконалення та саморозвитку. Мотивація безпосередньо пов‘язана із
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суб‘єктивним локусом контролю. Студенти, які внутрішньо мотивовані,
потребують меншого контролю. За зовнішньої мотивації контроль постає як
дієва сила на шляху подолання труднощів, як засіб збільшення самооцінки,
збільшення самостійності. Високий рівень самооцінки означає гнучкість у
реконструюванні своєї поведінки у відповідь на успішні (неуспішні)
підсумки своєї роботи і пов‗язана з самоефективністю. Чим більший її рівень,
тим більше студент прикладає зусиль для здобуття поставленої цілі і прояву
наполегливості [3, c. 198].
Досліджено, що потреба у розвитку комунікативної культури у
здобувачів вищої освіти є, але вона не завжди переходить у стан
саморозвитку, оскільки змістове наповнення навчально-виховної діяльності
вузу часом не зацікавлює вихованців, не викликає захоплення, бажання
наслідувати, рефлексію у оволодінні знаннями, вміннями та навиками
зазначеної сфери. Причиною такого явища є те, що зовнішня мотивація з
боку вчителів у школі або викладачів у вузі може гальмувати гармонійні
прояви внутрішньої. Неправильно вибраний стиль педагогічного
спілкування, методи та способи впливу на особистість можуть породити
фрустрацію потреби учнів або студентів в саморозвитку. Саме тому
інноваціями в сучасній навчально-виховній діяльності школи та вузів
повинні бути теоретично розроблені та практично впроваджені в спецкурси
та програми, які основною метою матимуть формування й розвиток знань,
умінь, навиків і цінностей на засадах діалогічної взаємодії, толерантної
співпраці, емпатії, інтелектуального піднесення, створення ситуації успіху,
особистісно-орієнтованого педагогічного спілкування [3, c. 201].
Отже, саморозвиток прагнень і цілей особистості в процесі професійної
підготовки уможливлюється за умов переходу системи освіти на якісно нові
умови фахової підготовки за типом суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії, де: домінує
ставлення до суб‘єктів навчально-виховного процесу як до особистостей;
надаються умови для їх культурного, духовного зростання і прояву;
прогнозуються шляхи та організаційні форм особистісно-спрямованих
навчально-виховних технологій через відповідні концепції та програми;
відбувається процес формування нової психологічної культури та якісна
перебудова системи освіти і суспільстві; педагогами і психологами
проводиться розробка психолого-педагогічних експериментальних систем
розвитку і реалізації пізнавального, інтелектуального, духовного, творчого
потенціалу особистості в студентської аудиторії і педагогів; проектуються і
впроваджуються особистісно-орієнтовані технології ведення навчальновиховного процесу у ВНЗ.
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THE IMPORTANCE OF LEARNING FOREING LENGUAGES
FOR TOURISM SECTOR SPECIALISTS
The importance of learning foreign languages in for tourism cannot be
overestimated. It opens the door for the exciting range of activities and
opportunities in your personal and professional life. In this global world, it is
critically important to learn foreign languages to really understand, respect and be
a part of other cultures and ultimately to play your part as a tourist manager [3]. It
allows for better reflection and evaluation of your own culture values and
language, allow you to develop other sides to your personalities, which are not a
part of you in your original culture. That is why learning foreign languages by
future specialists should begin from school and continue in university or special
courses. The point of exposure to foreign languages is not for students to feel good
about themselves. Rather, it is to create knowledge where there was ignorance
before. Foreign languages teach people to look beyond their own households,
country, they help to create dreams. And then they form a desire to become a
tourism manager, to see firsthand every corner of this beautiful world, to
communicate freely with people from other countries and nations, to be
indispensable expert in their own profession. There are not only educational
reasons, but also the material [4].
Knowledge of foreign languages is the key to success in today's world, where
foreign languages communication is becoming increasingly important. Someone
who owns languages owns the world. Everyone who speaks foreign languages is a
comprehensively developed personality, who has better ability to explore new,
who is more confident in communication with people. Recently, scientists from the
London University have found that people who learn foreign languages have more
flexible and original way thinking [3].
The modern world is a place of business and a wide variety of business
relationships. The typical profile expected from future business leaders fully
reflecting to the demands of the globalized world. Knowledge of English and
German languages in particular improves one's chances on the job market. As for
instance, many German companies and others foreign organizations look for
employees with language skills. If you want to be a successful person and a highly
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qualified specialist in the travel business, if you want to conclude mutually
beneficial deals, if you want to communicate with foreign business partners
without language barriers, then you should know at least German and English. It is
also a fact that quickly becomes very important knowledge of Japanese and
Chinese languages [2]. Many eastern firms launch divisions in Ukraine, so they are
looking for professionals who speak their languages well.
With knowledge of foreign languages, a person automatically goes to a higher
social level and becomes a highly competitive contender for job. As it is known,
prestigious tourism organization are representatives of foreign companies or have
partnerships with them [1].
That is why you should enjoy learning foreign languages. Find ways of
learning that help you overcome the challenges of each language and use all
opportunities to develop these skills, use your languages now and in the future.
You should have the confidence that you will use the languages you have learned
and learn new ones. In order to have really good employees with foreign language
skills in Ukraine, society and government should recognize the value of language
learning for future generations and support it accordingly [3]. Foreign languages
improve the quality of our life in all its aspects.
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ ЯК
ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Серед найбільш актуальних проблем, що виникають в практичній
діяльності людини, особливе місце займають проблеми, пов‘язані з
психічними станами. У ряді різних психічних станів, найбільша увага
приділяється стану тривожності.
Метою цієї роботи є аналіз факторів, що призводять до виникнення
тривожних станів, характеристика психологічного механізму стану тривоги у
студентів та пошук шляхів боротьби з ним.
Питання стану тривожності розглядаються в працях Р.Ф. Іхсанова,
Н. Смелзера, О.С. Совєтова, Н.С. Южаніна і ін. Проблеми адаптації людини
до різних умов середовища були розроблені Б.Г. Ананьєвим, В.В.Антиповим,
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Ж. Годфруа, В.В. Гриценком, Е.Ф. Зеером, В.В. Константіновим,
В.В.Пархомчук та ін.
Найчастіше термін «тривога» використовується для опису неприємного
по своєму забарвленню психічного стану, який характеризується
суб‘єктивними відчуттями напруги, неспокою, похмурих передчуттів, а з
фізіологічного боку супроводжується активізацією автономної нервової
системи. Тривога переживається кожною здоровою людиною у випадках,
коли людина передбачає негативні результати розвитку подій.
У психологічній літературі під тривожністю розуміють підвищену
схильність людини переживати занепокоєння, у тому числі й тоді, коли
причин для цього немає. Цей психологічний стан виникає тоді, коли індивід
сприймає певні подразники або ситуації, що несуть в собі актуальні і
потенційні елементи загрози та небезпеки.
Проте найчастіше тривогу розглядають як негативний стан, пов‘язуючи
її з переживанням стресу. Особливо гостро його переживають діти і молодь.
[4]. Студентський вік, за визначенням Б.Ананьєва, є сенситивним періодом
для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта спричиняє
величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості, формуює
склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості.
Умови теоретичного й практичного навчання є своєрідним полігоном для
тренування адекватних реакцій на різноманітні стимули соціального та
фізичного середовища. Для успішного навчання у вищому навчальному
закладі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального
розвитку, ерудованості, широти інтересів, рівня володіння певним колом
логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього рівня можлива
компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності,
наполегливості, ретельності і акуратності в навчальній діяльності [6].
У студентський період ми переживаємо величезне розумове та
нервово-емоційне навантаження, постійно перебуваємо у стані напруги
чи то під час складання екзаменаційного сесії, чи під час написання
контрольної роботи тощо. Аналізуючи проблему тривожності, можемо
мати справу з поняттям «екзаменаційного стресу». Воно спостерігається
у будь-якому вищому навчальному закладі. Типовими проявами тривоги
тут є: зниження апетиту, нервозність, тремтіння в кінцівках, тривожні
думки, емоційна напруга, безсонні ночі [2, c. 64]. Можна констатувати,
що у студентів з більш високим рівнем тривожності успішність нижча.
Надмірна тривожність не лише заважає продуктивній навчальній
діяльності студента, повноцінному спілкуванню, але й робить молоду
людину більш схильною до стресу. У зв‘язку з цим, постає нагальна
необхідність своєчасного проведення психодіагностичної та корекційної
роботи щодо зниження її високого рівня у студенської молоді, а також з
метою забезпечення повноцінного особистісного розвитку.
Комплексне дослідження тривожності особистості повинно
починатися з вивчення причин тривожності, що криються в розвитку
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людини з дитинства. Саме тривожність лежить в основі низки психологічних
труднощів дитинства, зокрема багатьох порушень розвитку, що стають
приводом для звернення до психологічної служби [5].
З цією метою пропонують використовувати наступні методики:
опитувальник Г. Айзенка для діагностики тривожності, фрустрації,
агресивності, ригідності; шкала ситуативної тривожності Ч.Спілберга; шкала
астеничного стану (ШАС) Л.Д. Малкової в адаптованому Т.Г. Чертовою
варіанті; методика «Диференціальна діагностика депресивних станів» В.А.
Жмурова; діагностика стану стреса
К. Шрайнер; методика
«Діагностика рівня соціальної фрустрованості» Л.Й. Вассерманна у
модифікації В.В. Бойко, а такожспостереження, аналіз результатів діяльності,
спілкування, навчання та ін. [4].
Крім розглянутих методик актуальні психічні стани можна оточити за
допомогою деяких багатофакторних особистісних опитувальників та
проективних методик. Так, Методика багатостороннього дослідження
особистості (ММР1) дозволяє виявляти стани, що характеризуються
фрустраційною напруженістю, високим рівнем тривоги, а Багатофакторні
особистісні опитувальники Р. Кеттелла дають інформацію про тривожності і
емоційної збудливості. Є спроби оцінки психічних станів по Колірній
методиці М. Люшера.
З метою зниження особистісної тривожності та дії чинників, що її
обумовлюють, під час психокорекційної роботи можна використовувати
наступні методичні прийоми: ігри (ситуаційно-рольові, ігри-релаксації),
адаптаційні ігри, ігри-комунікації, ігри-розминки); психотерапевтичні
прийоми вербалізації, візуалізації, зворотнього зв‘язку, арт-терапевтичні та
психодраматичні техніки, групове обговорення, елементи мозкового штурму,
завдання на самоаналіз, вправи на саморегуляцію тощо.
Отже, у роботі було визначено поняття тривожності, охарактеризовано
психологічний механізм тривожного стану у студентів та запропоновано
шляхи подолання тривожних станів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Демократизація суспільства, перегляд фундаментальних основ
суспільно-економічного устрою і форм господарювання, формування нової
економічної політики сьогодні потребують реформування всієї системи
економічних відносин. Для цього необхідне чітке уявлення про
закономірності змін, що відбуваються в суспільному виробництві,
опанування нових економічних знань, пошук шляхів формування
адекватного типу економічного мислення та норм поведінки, які втілюють у
собі сучасний рівень економічної стратегії.
Економічна думка людства пройшла довгий шлях від появи певних
уявлень про явища господарчого життя, окремих ідей, висловлювань,
поглядів економічного характеру до формування економічної теорії, вчень,
знань. Проблемі становлення економічного мислення присвячені
дослідження багатьох вчених, серед них праці: Волощук [1], Кицкай [2],
Лапіної [3], Марцина [4], Олексенка [5].
Окрім того, суть проблеми формування економічного мислення
можна окреслити словами багатьох відомих осіб, наведемо деякі з них
(Табл.1).
Таблиця 1
Трактування економічного мислення різними авторами
Автор
Бернард Шоу
Протагор
А. Ейнштейн
Джозеф Ф. Енрайт
Сенека
Б. Ауербах
А. Сміт

Трактування
Економіка - це вміння користуватися життям найкращим чином
Людина є міра всім речам
Економіка змінюється зі змінами нашого мислення
Мислити по шаблону – найімовірніший спосіб завалити справу
Не стільки важливо, якій справі ви віддаєте перевагу, а важливо,
яких результатів ви у ній досягаєте
Нажити багато грошей – сміливість; зберегти їх – мудрість, а
вміло використовувати – мистецтво
Однакове в усіх людей постійне прагнення покращити своє
становище — це початок, з якого витікає як суспільне і
національне, так і особисте багатство
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Зважаючи на значення саме економічного мислення у сучасних
умовах простежується обґрунтування необхідності удосконалення системи
економічної освіти, при чому, центром цієї роботи мають бути освітні
заклади. Так, станом на 2015 рік в Україні налічується 297 ВНЗ які
здійснюють підготовку за економічним напрямом [2, c.45].
Розуміючи неперспективність лише домашнього виховання, багато
відомих наукових діячів виступали за постановку цієї справи на державну
основу, за необхідність ознайомлення особистості з економічними
поняттями в державних навчальних закладах, розвитку в них певного
економічного мислення [3, c. 56].
На сьогоднішній день ринкові стосунки у суспільстві кардинально
змінюють мету праці, зростає її інтенсивність, напруженість, вимоги
високого професіоналізму та відповідальності. Ринок призводить до масового
зростання безробіття, а також породжує необхідність: формування нових
господарських структур на основі багатоманітності форм власності,
необхідності перепідготовки кадрів, наявності "гнучких кадрів" та нового
економічного мислення. Потрібні спеціалісти, які здатні до постійного
удосконалення професійної діяльності, до вміння самореалізації в ринкових
умовах.
Однак сучасна молодь виявилася непідготовленою до нових соціальноекономічних умов. Поширились такі негативні прояви, як бездуховність,
сутяжництво, агресивність, лицемірство, конформізм, тощо. Серйозній
деформації піддалася система уявлень про престижність освіти,
професійність, культ і культуру праці.
Усе це вплинуло на розвиток економічного мислення й на поведінку
молоді. Аналіз теорії і практики формування економічного мислення
свідчить про наявність основної суперечності - відставання економічної
освіти від потреб народного господарства.
Економічне мислення починається з економічного уявлення про те, як
функціонує економіка, як створюється суб‘єктивний економічний образ:
здатність людини або соціальної групи відображати, розуміти економічні
явища, пізнавати їх сутність, засвоювати та порівнювати економічні поняття,
категорії, теорії з вимогами економічних законів, з об‘єктивною реальністю
та на основі цього будувати власну економічну діяльність [4, c. 164].
Формування економічного мислення у студентів не може відбуватися в
рамках окремого предмета чи виховного заходу. Тому необхідно, щоб зміст
економічної освіти розглядався у структурі всіх основних предметів вищої
школи. Все більше уваги приділяється питанню знайдення інноваційного
методичного інструментарію, вироблення нових пізнавальних підходів і
практик.
Зупинимося детальніше на деяких моментах, які можна віднести до
сучасних медіаосвітніх практик. Адже конкретні шляхи отримання і
впровадження економічних знань неодмінно мають враховувати особливості,
притаманні самому економічному розвитку. Сьогодні ідеться про нове
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сприйняття економічного середовища як крізь змістову призму таких базових
і порівняно нових для вітчизняної економічної системи категорій, як ринок,
конкуренція, підприємництво, економічна самостійність підприємств і
регіонів, створення вільних економічних зон, диференціація доходів,
різноманітність форм власності, так і переосмислення, надання нового
трактування таким поняттям, як участь держави у регулюванні ринку,
суспільне благо, соціальне забезпечення населення [1, c. 253].
Однак елементи змісту економічної підготовки та освіти все ще носять
фрагментарний, недостатньо скоординований характер і не утворюють
єдиної системи, зв‘язок навчальної програми з економічною практикою має
досить формальний характер. У змісті економічної підготовки нерівномірно
розподілені пізнавальні, ціннісні, нормативні, практично-діяльні компоненти.
У навчальних програмах ряду предметів нинішніх вищих навчальних
закладів відсутнє чітке обґрунтування основних економічних питань,
потрібних студентам на сучасному етапі розвитку економіки, таких, що
розкривають організаційно-економічні, правові, соціальні, моральні
соціально-економічні, психологічні основи взаємодії економічних законів
розвитку суспільства та природи.
Отже, сьогодні, в умовах неоднозначних, а іноді хаотичних реформ, які
продовжуються в суспільстві, слід працювати над виробленням адекватних
інструментів економічного зростання. Вони пов‘язані насамперед зі змінами
соціального і економічного мислення. Особливо це стосується молоді, у
свідомості якої відбувається перехід
від матеріалістичних до
постматеріалістичних цінностей, пов‘язаних зі світом ІТ і медіасферою. За
таких умов необхідно виробити виключно тонкі механізми налаштування
економічних процесів за допомогою формування адекватного, інноваційного
стилю мислення у молоді, представників малого і середнього бізнесу і
управлінців.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ
Спілкування є потребою людини як соціальної, розумної істоти, як носія
свідомості. Спілкування властиве всім живим істотам, але на рівні людини
воно набуває найдосконаліших форм – стає усвідомленим і оформленим
мовою. В спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей, взаємне
пізнання і обмін інформацією за допомогою різних засобів комунікації в
цілях встановлення взаємин. [1, с. 114].
Метою цієї роботи є розкриття суті і проблем невербального
спілкування та окреслення їх видів.
Аналізом проблем невербального спілкування займалися: Біркенбіл В.,
Морозов В. П., Леонтьєв А. А, Винокур Т. Г, Конецкая В.П.
Спілкування розглядають з трьох взаємозв'язаних сторін:
 як обмін інформацією (комунікативна сторона спілкування).
 як взаємодію людей (інтерактивна сторона спілкування).
 як сприйняття один одного (перцептивна сторона спілкування).
Виділяють вербальну (від латів. verbalis–словесний) і невербальну
комунікацію.
У вербальній комунікації, як знакова система, виступає мова. Мова є
продуктом історичного розвитку суспільства, становлення його культури –
це система знаків, слів (з їх значеннями), виразів і правил їх з'єднання в
осмислені вислови, використовувані для спілкування. [5, с. 74].
У психології розрізняють два основні види мови: зовнішню і внутрішню.
Зовнішня мова включає мову усну (діалог і монолог) і письмову. Письмова
мова є різновидом монологічного мовлення, припускає відсутність
зворотного зв'язку із співбесідником. Внутрішня мова – ситуативна і
виступає як фаза планування в практичній і теоретичній діяльності;
формується на основі зовнішньої.
За оцінкою дослідників, тільки 7% змісту повідомлення передається
значенням слів, тоді як 38% інформації визначається тим, як ці слова
мовляться і 55% – виразом обличчя [3, с. 46].
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Невербальне спілкування, широко відоме як "мова жестів", включає такі
форми самовираження, які не спираються на слова та інші мовні символи.
Почуття, що не піддаються словесному вираженню, передаються на мові
невербального спілкування.
Окремі аспекти взаємин виражаються в тому, як люди дивляться один на
одного. Зазвичай люди уникають візуального контакту в ситуаціях
суперництва, щоб цей контакт не був зрозумілий як вираз ворожості. Крім
того, ми схильні дивитися на людину яка говорить більше, коли він
знаходиться на відстані: чим ближче ми до мовця, тим більше уникаємо
візуального контакту. Зазвичай візуальний контакт допомагає мовцеві
відчути, що він спілкується з Вами, і справити сприятливе враження. Але
пильний погляд зазвичай створює про нас несприятливе враження.
Візуальний контакт допомагає регулювати розмову. [3, с. 63].
Установку і почуття людини можна визначити за моторикою. По тому,
як він стоїть або сидить, по його жестам і рухам. Зазвичай легко розмовляти з
тими, хто приймає невимушену позу. Зазвичай слухачам і співрозмовникам
легко розмовляти з тими, у кого жвавий вираз обличчя і експресивна
моторика. Активна жестикуляція часто відображає позитивні емоції і
сприймається як ознака зацікавленості та дружелюбності. Надмірна
жестикуляція може бути вираженням занепокоєння чи невпевненості. [2,
с.18].
Таким чином, нами було проаналізовано явище людського спілкування з
позиції передачі інформації, взаємодії та впливу один на одного. В результаті
проведеного аналізу з`ясовано, що за допомогою невербальних засобів
спілкування («мовою тіла») може бути доповнено, а іноді, набагато краще
передано важливу інформацію.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
__________________________________________________________________
Роман Віштал
Науковий керівник: Красніцька Г. М., к. і.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТА ЯК ОСОБИСТОСТІ
У калейдоскопі злетів і падінь суспільство прагне досягти
найважливіших цінностей життя – свободи, добробуту, самореалізації.
Вони – постійна мета і сенс життєдіяльності. Заради них людина творить,
бореться, мріє, вірить. Це особливо важливо для сучасної України, котра
стоїть на шляху здійснення своєї історичної місії по реалізації цивілізаційної
ідентичності в соціальній, політичній, економічній і духовно–культурній
сферах у процесі гармонійного входження до світового співтовариства.
Закономірно постає питання: які засоби найбільш оптимальні для досягнення
поставленої мети?
Як зазначають дослідники А. Алексюк, Б. Ананьєв, В. Андрєєв,
В. Вілюнас, Л. Виготський, Ф. Зеєр, Е. Климов, І. Кон, Л. Ледньов,
А. Петровський, Г. Селевко, В. Сластьонін, Ю. Фокін, А. Хуторський,
І. Якиманська та інші, у навчально-виховному процесі акцент слід робити
саме на особистості. Проблема формування спрямованості особистості на
майбутню професійну діяльність студентів вищих закладів освіти у
психологічній та педагогічній науках розкривається в роботах Б. Ананьєва,
Т. Гордєєвої, С. Занюка, О. Леонтьєва, Л. Мітіної, Е. Нікірєєва,
С. Рубінштейна, М. Тутушкіної та інших.
Можливості освіти у впливі на особистісний саморозвиток суб‘єктів
навчання дуже значні. Проте ці потенціали так і можуть залишитися
невикористаними, якщо не буде спеціального педагогічного забезпечення їх
реалізації. Тому практика освіти сьогодення потребує обґрунтування і
реалізації найбільш плідних концептуальних підходів до забезпечення
процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів, до яких,
безсумнівно, належить гуманізація педагогічного процесу як основа для
активізації його впливу на особистісний розвиток і саморозвиток суб‘єктів
[1].
Кожна людина вдосконалюється поступово. Розвиток студента на
кожному курсі має свої особливості:
- На першому курсі студент відчуває себе не зовсім впевненим, і тому
вся увага зосереджена на різнобічній громадській роботі або на дорученнях
викладачів, деканату, тощо. У цей період він має мобілізувати свої думки і
зосередитися на цілісній віддачі програмним предметам.
- На другому курсі студент вже адаптований до вузівських обставин,
стає більш практичним в розподілі часу і стипендії, відчуває більшу
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самостійність і, водночас, відповідальність, більше замислюється над
спеціальністю. Стає сміливіший у своїх виступах на семінарських заняттях,
активно працює на міжвузівських конференціях.
- На третьому-четвертому курсах здобувач вищої освіти чітко ставить
цілі, розуміє де необхідно працювати на всі сто відсотків, а де можна і
розслабитися. Саме в цей час відбувається самоідентифікація особистості в
суспільстві, формування ґрунтовних аргументів для захисту своїх інтересів.
- На пятому курсі студент ставить пріоритети в житті, живе в постійних
пошуках роботи і має вже чітку відповідь на основні питання, що
турбуватимуть його у майбутньому.
Дослідження психологів (О.Леонтьєв, Л.Божович та ін.) показують, що
без достатньо позитивної мотивації неможливо отримати результат у
розвитку особистості під час навчання. Науковець В. Кутєєва називає такі
позитивні мотиви пізнавальної діяльності: почуття обов'язку, усвідомлення
значущості оволодіння професією, інтерес до навчання і окремих наук,
відчуття задоволення від пізнання нового матеріалу, вирішення складних
завдань. На мотивацію також впливає зміст занять, методика викладання,
особистість викладача, стосунки в студентському колективі, змагання,
досягнуті результати.
Вибір спеціальності також грає велику роль у щасливому житті людини,
а у загальному – країни. Кожен має робити і займатися лише тим, до чого
існує хист, бажання та базові навички. Якщо з цих трьох складових хоч щось
відсутнє то користі стає менше, або куди гірше – вона зникає взагалі.
Професійне самовизначення слід розглядати як елемент більш широких
систем:
- соціального самовизначення, яка передбачає пошук молодою людиною
свого місця в житті, в соціальній структурі суспільства;
- життєвого самовизначення – специфічної форми суб‘єктно-об‘єктної
взаємодії, в якій особистість виступає справжнім суб‘єктом життєвого
процесу, тобто свідомо включається в хід подій, опосередковуючи його
творчим ставленням до життя і беручи на себе відповідальність за свої
вчинки та дії як їх автор.
Основним чинником формування особистості студента є самовиховання.
Самовиховання є однією з вищих форм саморозвитку людини. Із цього
приводу відомий вітчизняний педагог В. Лозовий пише: ―Це є відносно
відособлена діяльність, свідомо передбачена і керована суб‘єктом з метою
досягнення результатів, необхідних для забезпечення інших життєвих
процесів і діяльностей‖ [3, c. 12].
Варто відзначити, що молодь, при підготовці до вибору професії, віддає
перевагу вивченню науково-популярної, художньої літератури, перегляду
фільмів із відповідної тематики, а також ґрунтовному аналізу предметів,
важливих для освоєння професії [4]. Особливо вартісним для вибору
професії є одержання інформації від батьків, друзів, знайомих. Практика
також підтверджує, що вибір професії залежить від того, які навчальні
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заклади є в регіоні поблизу місця проживання. Цей чинник залишається
основним, але значну роль грає можливість вступу на державну форму
навчання (безоплатну) чи за відповідну плату, яка, до речі, в деяких
навчальних закладах є занадто високою.
Багато хто не цінує, що має. Тобто деякі студенти бюджетної форми
навчання нехтують таким правом – здобути знання за рахунок держави.
Більшість із них лише намагаються зберегти стипендію але шкода, що не
приділяють увагу для найголовнішого – знанням! Це досить негативна
тенденція, адже саме країна і робить державне замовлення тих чи інших
трудових кадрів заради цілісної та стабільної роботи державного апарату.
Отже, потрібно чітко усвідомлювати свою місію в цьому житті. Ми
повинні ставати кращими, йти вперед до цілі щоб наша Україна процвітала та
наповнювалася науковими смарагдами. Саме незламна сила унікальної
свідомості кожного індивідуального громадянина і слугує насамперед
цеглинкою свідомої нації, саме тієї, про яку ми так давно мріємо і боремося.
Список використаних джерел:
1.
Професійна підготовка студентів педагогічного інституту / За
ред. В.Ю. Юматова та ін. - К.: Вища школа, 2006. - 183с.
2.
Казанцева Т.А., Олейник Ю.Н. Взаимосвязь личностного
развития и профессионального становления студентов - психологов //
Психологический журнал. - 2002. - Т.23. - № 6. - С.51-59.
3.
Лозовой В. А. Самовоспитание личности: философскосоциологический анализ / В. А. Лозовой. – Х.: Основа. – 1991. – 207 с.
4.
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от
деятельности к личности. - М.: Академия, 2001. - 304с.
Віталій Добровольський
Науковий керівник: Богацька Н. М., к.е.н., доцент
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УМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНОМУ
РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Підприємство – це один з головних та значущих елементів економіки,
що забезпечує ринок товарами та послугами, максимально задовольняє
потреби споживачів та сприяє розвитку здорової конкуренції. Це самостійна,
ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність, що здійснюється
суб‘єктом господарювання з метою досягнення економічних та соціальних
результатів та отримання прибутку.
На даному етапі економічного розвитку підприємство прогресує та
взаємодіє з зовнішнім середовищем – ринком. Безліч факторів, що
визначають напрямки його діяльності, постійно на нього впливають.
Оптимальна сукупність всіх умов має забезпечити ефективну роботу
підприємства та його максимальний прибуток. В даній статті розглянуто
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сукупність умов, які потрібні для нормального існування та розвитку
підприємства в сучасних ринкових відносинах.
Принципи формування стратегії сталого розвитку підприємства:
1.
Гармонізація використання економічних, матеріальних і трудових
ресурсів з орієнтацією на стабільне зростання соціальної ефективності;
2.
Погодження інтересів споживачів, працівників і власників
підприємства;
3.
Забезпечення прибутковості;
4.
Ефективність
використання
оптимальної
організаційної
структури і раціональних методів управління;
5.
Удосконалення організаційної структури методів управління
підприємством[1].
Кожне підприємство функціонує в фінансовому середовищі, тому
обов‘язковими умовами є фінансова стабільність підприємства та стійкість,
що забезпечується фінансовим менеджментом даного підприємства[2].
Стабільний стан підприємства характеризується ритмічним випуском якісної
продукції та попитом на неї, рівномірним ходом виробництва у всіх
підрозділах, хорошим матеріально-технічним і кадровим забезпеченням,
нормальним психологічним станом у колективі[3].
Рівень стійкості підприємства визначається різними елементами, що
показують загальну характеристику підприємства, його економічну
ефективність. Перш за все, розвиток передбачає наявність кількісних та
якісних змін, які ведуть до певного поліпшення. Розвиток підприємства має
процесний характер, тобто є розподіленим у часі, йому властива
довготривалість, зважаючи на певну інерційність підприємства.
За своїм змістом розвиток підприємства - є сукупністю процесів, які
сумарно ведуть до збільшення його потенціалу. Явними формами прояву
таких процесів виступають кількісні та якісні зміни, адаптація до
зовнішнього середовища підприємства та внутрішня інтеграція.
Результативним проявом розвитку є: збільшення потенціалу, забезпечення
здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього
середовища та підвищення життєздатності.
Підприємство також існує у виробничому середовищі. Головна мета
виробничого середовища – виготовлення якісної продукції. Для того, щоб
підприємство мало успіх, варто випускати продукцію, яка користуватиметься
попитом у споживачів. Основою досягнення головної мети є створення
гарних умов для продуктивної праці персоналу, що дасть змогу забезпечити
конкурентоспроможний рівень якості[4].
Також свої вимоги до підприємства висуває і соціальне середовище – це
вимоги щодо дотримання трудового законодавства, благодійності, ведення
чесної конкурентної боротьби, дотримання етики співпраці, підтримки
суспільних рухів та ін.
Незважаючи на вид підприємства та його функціональні приналежності,
усі його цілі спрямовані на посилення своїх позицій на ринку, що в
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кінцевому результаті означає перевагу над конкурентами. Тому головними
поняттям будь-якого підприємства, як самостійного господарюючого об‘єкта,
є конкурентоздатність. Це поняття різнобічне і розповсюджується на такі
складові діяльності підприємства, як товар та його характеристика: якість та
технологія виробництва[5].
Використовуючи стратегію співробітництва, підприємство змінює
правила конкуренції і створює стратегічну зону стабільності, що
супроводжується зниженням ризику діяльності в ході конкуренції,
підприємству забезпечується тривалий термін існування, є можливість
збільшення доходів і прибутку у майбутньому.
Управління підприємством в умовах невизначеності ринкового
середовища необхідно спрямувати на активну його адаптацію до змін і перш
за все – на пошук шляхів використання потенційних можливостей ринку з
метою реалізації економічних інтересів підприємства.
Співробітництво підприємства та суб‘єктів зовнішнього середовища
потрібно формувати на засадах установлення балансу їх технічних,
практичних та виробничих інтересів[6].
Управління стратегічним співробітництвом підприємства передбачає
комплекс взаємопов‘язаних дій з використанням встановлених в результаті
стратегічного моніторингу сприятливих для підприємства можливостей;
прогнозування та оцінки тенденцій саморозвитку взаємин; формування у разі
необхідності плану зміни характеру взаємодії в інтересах підприємства;
реалізація цього плану; контроль, аналіз та його коригування[7].
Таким чином, розвиток підприємницької діяльності в економіці в
цілому, і в торгівлі зокрема, варто зорієнтувати на сприймання ринкової
системи господарювання, досягнення стабільної діяльності та сталого
розвитку в перспективі.
Отже, для функціонування та існування підприємства на сучасному
ринку недостатньо мати тільки «землю, працю, капітал», а потрібно також і
гармонійно поєднувати фінансове, виробниче та соціальне середовище, тобто
сприяти стійкості та стабільності розвитку, активно співпрацювати з
партнерами, клієнтами, постачальниками і навіть конкурентами. І саме
головне, вести активну боротьбу за «місце на ринку».
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З моменту прийняття Україною незалежності, а особливо впродовж
останніх років як за кордоном, так і в Україні значно зросла увага до
проблеми побудови та функціонування правової держави. У концепції
правової держави, лежить ідея про необхідність підкорення державної влади
праву заради гарантування і захисту прав і свобод людини і громадянина.
Але разом з цим право також і обмежує державу вже самим фактом
існування правил і процедур, завдяки яким індивід знає як себе поводити та
якої поведінки він може очікувати від інших суб‘єктів.
Питанням формування правової держави в Україні присвятили свої
дослідження такі вчені як Скакун О.Ф., Пархоменко Н.М., Шульга А.М.,
Погребний І.М.,
Слюсаренко О.Л.,
Кельман М.С.,
Гамбург Л.С.,
Ковальська В.В., Мурашин О.Г., Скрипник О.В., Воронов І.О., Шершун К.П.
та інші.
Формування правової держави в Україні є досить складним,
багатоплановим процесом, що передбачає не тільки формування структур
влади, які здатні забезпечити дотримання законності та прав громадян, але й
наявність великої кількості політичних партій і рухів, соціальних груп і
прошарків зі своїми специфічними інтересами, особливою правовою,
політичною, соціальною, економічною поведінкою [3, с. 27].
Згідно Конституції нашої держави, Україна є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава. Однак, реалії сьогодення яскраво
свідчать про те, що це лише декларація. Україна не є правовою державою,
оскільки їй необхідно подолати багато проблем, які заважають їй бути такою.
Правова держава – це держава, яка підпорядковується праву і у якій дії
органів влади і службових осіб здійснюються на засадах конституційності і
35

законності та підконтрольні незалежним судам. Правову державу неможливо
проголосити – вона повинна утворитися як результат реформ економічних,
політичних, державних і правових інститутів; реальної зміни характеру
взаємовідносин між громадянським суспільством, державою і особистістю.
Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадянському
суспільстві і в якій юридичними засобами реально забезпечено захист
основних прав і свобод людини та громадянина.
Сьогодні Україна продовжує перебувати в економічній та політичній
кризах, які пов‘язані, зокрема, з низьким рівнем правосвідомості. Водночас
побудова правової держави передбачає, навпаки, наявність високого рівня
правосвідомості населення. Тому основною передумовою для належної
реалізації є саме високий рівень правосвідомості як громадян, так і
представників державної влади. Проблемним є й питання про ефективність
реалізації чинного законодавства, що негативно позначається на формуванні
правової держави. Для виправлення такого становища необхідним є
посилення впливу виконавчої влади на процеси правозастосування, тісне
співробітництво законодавчої і виконавчої гілок влади щодо вдосконалення
правового регулювання суспільних відносин. Нагальною є також потреба
дійового судового контролю за реалізацією чинного законодавства. Треба
наголосити на тому, що основою створення і функціонування правової
держави є громадянське суспільство, тобто об‘єднання вільних і
рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні
можливості бути власником та брати активну участь у політичному житті.
Інакше кажучи – це суспільство, що спроможне створити правову державу. А
згадана здатність суспільства до політичної саморегуляції можлива лише за
наявності таких конкретних економічних умов: економічної свободи,
різноманіття форм власності, домінування приватної власності, всебічного
розвитку ринкових відносин. Такі умови дадуть змогу кожному індивіду
громадянського суспільства протистояти державі в особі її органів, захистити
свою людську гідність. У теорії і практиці правової держави найважливіше
місце відведено правам та свободам людини і, передусім, –
фундаментальним, які закріплені у Конституції.
Сучасній правовій державі притаманні певні принципи та ознаки, які
необхідно чітко відокремлювати, тому, що принципи є вихідними
положеннями організації та функціонування такої держави, а в ознаках
(рисах) виявляється сутність і багатогранна суспільна природа [2, с. 40].
До таких принципів, закріплених у Конституції, необхідно віднести:
- принцип верховенства Конституції;
- принцип здійснення державної влади на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу і судову;
- принцип демократичної держави;
- принцип соціальної держави;
- принцип пріоритету прав людини і громадянина над іншими
цінностями в державі;
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- принцип реальної гарантованості прав і свобод громадян;
- принцип законності;
- принцип взаємної відповідальності держави та особи.
Аналізуючи процес формування правової держави та провівши паралелі
між закріпленими конституційними нормами та реальним становищем
українського суспільства, на думку приходить те положення, яке можна
окреслити бажанням законодавця видати бажане за дійсне на
конституційному рівні. Чи можна взагалі говорити про правову державу, про
панування права, коли в країні тотально процвітає корупція та злочинність,
коли панує правовий нігілізм не тільки серед населення, але й серед
чиновників. Все це дає підстави західним дослідникам, так само як і
вітчизняним, вважати, що в Україні остаточне формування правової держави
ще далеко не завершено, хоча при цьому позитивні зрушення мають місце
[2, с. 42].
Потрібно підкреслити, що складність сучасної ситуації української
держави посилюється тим, що в ній наклалися один на одного два
різнорідних та суперечливих процеси. З одного боку, відбувся перехід від
стану одного із залежних регіонів наддержави до стану самостійної держави,
було зруйновано стару авторитарно-бюрократичну систему, а з другого –
держава робить спроби затвердити на політико-правовому та державносуспільному рівні нову модель суспільного розвитку, основними рисами якої
повинні стати змішана економіка, політичний плюралізм, громадянське
суспільство та соціальна, правова держава. Україна більш ніж за двадцять
років не звільнилась від тоталітарного минулого та не виробила потрібного
курсу на демократизацію суспільства. Ці суперечливі процеси зумовлюють
особливості становлення правової держави в Україні [1, с. 12].
Отже, модернізація української державності на шляху побудови
правової держави є прогресивним напрямом її трансформації, складним
процесом у єдності двох його компонентів: ідейно-теоретичного та
практичного. Концепція становлення і модернізації правової держави в
Україні повинна бути розроблена з урахуванням історичних, національних,
культурних особливостей. Звичайно, Україна вже зробила і в подальшому
майбутньому буде робити кроки до побудови правової держави. Вже
відбулися й відбуваються зрушення в оцінці прав і свобод людини, в їх
конституційно-правовому регулюванні, окреслено шляхи їх реалізації та
сформовано відповідні правові механізми. Але, на жаль, значна частина
ознак правової держави для нашої країни є поки що лише формальними. Без
ефективної співпраці всіх гілок влади, без чіткого дотримання ними не лише
писаних норм, а й моральних законів (порушення яких є першопричиною
численних вад суспільства) правова держава в Україні перебуває на шляху
утвердження тих досягнень, що вже є усталеними у всій Європі.
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Сучасний розвиток суспільства характеризується процесом інтеграції та
уніфікації, продовжується взаємне зближення різних країн та народів.
Необхідною умовою відродження цінностей українського соціуму є
збереження українським етносом власного обличчя, специфічних ментальних
особливостей нашого народу, щоб запобігти повній асиміляції та розчиненню
української нації у західному «цивілізованому» суспільстві з його
орієнтацією на матеріальні пріоритети. В іншому випадку виникає реальна
загроза руйнування традиційних цінностей українського народу, що призведе
до повної втрати національної ідентичності. Актуальність дослідження
полягає в тому, що феномен ментальності розглядається крізь призму
духовних цінностей, відродження яких є необхідною умовою вибору
українською нацією своєї подальшої історичної долі.
Велику увагу загальнолюдським цінностям та менталітету в його
філософських, соціальних, економічних, політичних аспектах приділяють
сучасні українські вчені: І. Бичко, І. Варзар, В. Горський, В. Жмир,
О. Забужко, В. Касьян, С. Кримський, І. Курас, В. Храмова, Л. Шкляр,
М. Шульга та інші.
Універсальна сучасна українська ціннісна система може бути
окресленою навколо традиційних національних пріоритетів, що формують
основи українського менталітету, якими виступають патріотизм, прагнення
до злагоди, добробуту, сумлінної результативної праці, національна гідність,
міжнаціональна толерантність, родинність, гостинність, обрядовість,
духовність, релігійна та національна терпимість, свободолюбство та інші, а
також долученням тих ціннісних настанов, які продиктовані особливостями
життя сучасного глобалізованого світу, що будується з урахуванням
загальноприйнятих демократичних цінностей – соціальної єдності та
стабільності, безпеки та добробуту, пріоритетів громадянських прав і свобод,
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рівності та людської гідності, потягу до інтеграційних процесів, розвитку
мовної та освітньої сфер [2, с. 252].
В українській філософській думці під менталітетом розуміється
сформована система елементів духовного життя і світосприйняття, яка
зумовлює відповідні стереотипи поведінки, діяльності, способи життя
різноманітних соціальних спільностей, індивідів, що включає сукупність
ціннісних, свідомих чи підсвідомих відчуттів, уявлень, поглядів,
світобачення, що визначають здатність спільностей та індивідів сприймати
чи діяти відповідно [3, с. 140].
Менталітет людини має глибинно-стійкий характер. Перебуваючи в
різноманітних умовах існування, людина пристосовується і змінює свої
ціннісні орієнтації. Менталітет індивіда характеризує не тільки цю
нескінченну варіативність людських ставлень, але дещо більш глибинне.
Його (менталітет) можна визначити як таку стаціонарну духовну підвалину
людини, яка в певній мірі дозволяє їй безмірно змінювати свої цінніснонормативні орієнтації, залишаючись при цьому одним і тим же. Менталітет
містить у собі елементи суспільної психології, історичну пам‘ять, соціальні
емоції, бажання, настрої, реакцію на зміну зовнішнього середовища, як
природного, так і соціального [1].
Загалом ментальність не існує поза сферою духовного, а духовне,
відокремлене від ментальності, набуває знеособленого вигляду. Відповідно
до своєї природи ментальність пронизує всі різновиди й форми існування
духовного, становить невід‘ємну частину його змісту. У своїй суб‘єктивній
формі ментальність становить собою духовний світ
людини,
репрезентований динамікою внутрішніх душевних станів і психічними
якостями людини, котрі вона виявляє в своєрідності реакцій на діяння
природного та суспільного середовища, а також у своєрідності відповідних
протидіянь. Вона постає одним із потужних чинників активізації та
спрямування людської діяльності, творчої потенції, формує систему
мотивацій поведінки й учинків, пояснює, чому саме так, а не інакше діє і
чинить людина.
Отже, ментальність можна визначити як стійкий спосіб специфічного
світосприйняття, характерний для великих груп людей, що обумовлює
особливість способів їх реагування на явища оточуючої дійсності, поєднує
людей у соціальні та історичні спільноти. Ментальність являє собою
глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, що включає і
позасвідоме, відносно стійку сукупність настанов і схильностей індивіда або
соціальної групи, що спонукають до певного типу сприйняття, мислення та
дій. Якщо картина світу існує як усвідомлене уявлення, то ментальність
більшою мірою реалізується у певних формах поведінки і переживається
емоційно [3, с. 142].
Головне положення серед елементів в структурі менталітету займають
цінності. Аналізуючи структуру цінностей, звертається увага передусім на те,
що у менталітеті кожної особистості існує своя власна ієрархія цінностей.
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Ієрархічно організовані уявлення стосовно цінностей лежать в основі рішень,
які приймає особа в нескінченних ситуаціях соціального вибору; вони беруть
активну участь у формуванні внутрішньої програми її дій, як у повсякденних,
так і в критичних ситуаціях життя, певним чином «вбудовують» індивіда в
соціальне буття [1].
Національні компоненти виступають невід‘ємною частиною системи
цінностей. Кожний народ створює свою специфічну систему цінностей, яка
продукує провідні цілі, принципи, зацікавлення даного народу. Основна
модель національних ціннісних орієнтацій укорінюється у нормах, звичаях,
традиціях, суспільних спрямуваннях і виступає вагомим показником буття
конкретного соціуму та його окремої особистості. Цінності відіграють
надзвичайно важливу роль у процесах формування свідомості окремого
представника народу, виконуючи при цьому кілька засадничих функцій:
- ціннісні орієнтації дозволяють особистості посісти певну позицію у
соціумі та у середовищі власної національної групи, набувати та відстоювати
власну точку зору, давати оцінки тощо;
- цінності здатні мотивувати діяльність особистості та особливості її
поведінки, оскільки орієнтація людини у суспільстві та її прагнення рухатися
у бік досягнення певної мети співвідноситься з цінностями, які включені до
структури особистості [2, с. 251].
Що стосується власне українських національних ціннісних орієнтацій,
то вони сьогодні перебувають у стані пролонгованої зміни ціннісної системи.
Ця тенденція спостерігається як в Україні, так і серед закордонного
українства, насамперед російського, традиційно орієнтованого на стан
материнської країни. Незважаючи на те, що з моменту появи суверенної
Української держави минуло два десятиліття, і за цей час було зруйновано
чимало ціннісних засад колишнього радянського суспільства, усе ж нової,
чітко окресленої і самобутньої української системи цінностей поки що не
з‘явилося. Навпаки, спостерігаються тенденції до падіння актуальних
базових цінностей, незавершеності ціннісних норм і установок, відсутності
ідеалів суспільного розвитку, наявності суперечностей і протиріч у
національній самосвідомості суспільства. У масовій свідомості українського
суспільства значною мірою диференційовані такі ціннісні пріоритети як
державна незалежність, демократія, форми державного устрою та
територіальної організації, спільне історичне минуле, державна мова,
національна безпека [2, с. 252].
Отже, можна зробити висновок, що система цінностей народу, як
дзеркало, відображає ступінь його духовного багатства, місце і роль у
світовому процесі, ступінь цивілізованості. Водночас через ціннісні
пріоритети виявляють себе етноментальні особливості буття народу, його
характер, національний дух. Як форма виявлення групової свідомості
менталітет продовжує відігравати важливу роль регулятора у прийнятті
політично важливих рішень громадянами. Перебуваючи в різноманітних
умовах існування, людина пристосовується і змінює свої ціннісні орієнтації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Майбутній розвиток України повною мірою залежить від успіху тих,
хто завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. Це обумовлює
важливість реалізації ефективної молодіжної політики держави, яка
максимально відповідатиме потребам молодої людини та водночас держави.
Державна молодіжна політика повинна відображати позицію держави щодо
цієї групи населення, створювати необхідні умови, гарантії для соціального
становлення і розвитку молодого покоління.
Саме тоді, коли будуть надаватися достатні гарантії та умови для
соціалізації та всебічного розвитку молодої людини, молодь буде здатна і
матиме бажання спрямовувати свій потенціал на розв`язання усіх проблем
життєдіяльності суспільства.
Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає
особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє значну роль у
громадсько-політичному та економічному житті держави. Це пов‘язано із
специфічними
характеристиками
даної
демографічної
групи
та
можливостями змін цієї категорії населення в процесі соціалізації.
Молоді люди – це вихідці з усіх класів і соціальних прошарків
суспільства. Вони не завжди успадковують соціальне становище своїх
батьків, але вливаючись в соціально-класову структуру, стають робітниками,
селянами, представниками інтелігенції тощо. Характерно, що незалежно від
того, яке місце в соціальній структурі суспільства займе та чи інша особа, на
період свого соціального і професійного становища вона буде зберігати
специфіку молодіжного росту, самоствердження до того часу, коли
завершиться процес входження в доросле життя.
Саме в молодіжному віці соціалізація здійснюється найбільш активно.
Особливо, коли це стосується оцінки старшого покоління, його діяльності,
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поведінки, участі в суспільно-політичному житті, у зв‘язку з чим молодь під
впливом змін умов життя вносить новий зміст, своє бачення розвитку подій.
У процесі соціалізації молоді нерідко виникають протиріччя, викликані
соціально-економічними та політичними змінами, що відбуваються в
суспільстві. Особливо гостро протиріччя відчуваються тоді, коли це
стосується безпосередньо самої молоді, у першу чергу – протиріччя між
об‘єктивною необхідністю реформи системи освіти і виховання та
можливостями держави забезпечити її ресурсами, коштами; між розбудовою
соціальної, правової держави та соціальною і правовою незахищеністю
молоді.
Проблеми, протиріччя, що потребують свого вирішення на шляху
соціалізації молоді, наявні в усіх сферах її життєдіяльності. У нинішніх
умовах молоде покоління найбільше стурбоване економічними проблемами.
За даними соціологічного опитування громадської думки найбільше молодих
людей непокоять проблеми працевлаштування (62 %). Проблеми, з якими
стикається молодь під час пошуку роботи, є вимагання стажу роботи,
відповідної освіти. Серед опитаної молоді власний бізнес має лише 6 %
молодих людей. Головна перешкода для започаткування і ведення власної
справи – брак стартового капіталу (58 %), хабарництво чиновників (38 %), а
також висока ставка податкового гніту.
Серед соціальних проблем молоді значне місце займає зростання
рівня соціальних відхилень (до основних форм девіантної поведінки у
сучасному суспільстві відноситься злочинність, токсикоманія, алкоголізм,
проституція і суїцид). Дослідження свідчать, що підґрунтям для негативних
суспільних явищ є соціально–економічна нестабільність, недоліки в
організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах, певна
дегуманізація освіти, штучне відокремлення її від виховання, зниження
виховного потенціалу сім‘ї, неякісна організація праці на виробництві,
негативний вплив антигромадських елементів, зростаюча активність ділків
тіньової економіки, наявність засобів і сфер нетрудового збагачення, бізнес
через нелегальні азартні ігри, сутенерство, рекет, відсутність нормальних
умов для лікування неповнолітніх наркоманів, алкоголіків. Тобто проблема
зниження рівня правопорушень та інших антисоціальних проявів зводиться
до зменшення впливу на молодь вказаних та інших негативних явищ
суспільного життя.
Актуальною проблемою, з якою зіткнулося наше суспільство, стала
шлюбно-сімейна проблема (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів,
низька народжуваність, відсутність можливості поліпшити житлові умови,
позашлюбне материнство).
Соціальні зміни в суспільному житті супроводжуються значними
змінами у свідомості і поведінці молодих людей, в тому числі з
деформаціями в системі цінностей. Так, молодь не надає належного значення
проблемам виховання, зокрема патріотичного. Окремі з них не відчувають
гордості за належність до України, українського народу. Вочевидь, даються
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взнаки порушення спадковості поколінь, прогалини у вихованні дітей та
підлітків у сім‘ї, школі, низькопробна масова культура Заходу, недостатня
робота щодо збереження та відродження народних традицій, надмірна
комерціалізація сфери дозвілля, культури.
Отже, в умовах соціально-економічної кризи молодь стала однією з
найбільш вразливих категорій. Проте, враховуючи об‘єктивні психологічні
особливості, що притаманні молоді, вона має найбільшу соціальну,
професійну та життєву перспективу, необхідну в умовах виходу з кризового
стану.
Основною формою прояву соціальної активності молоді та
найефективнішим механізмом взаємодії молодого покоління з державою є
молодіжний рух. В сучасних умовах назріла гостра необхідність посилення
уваги до молодіжного руху з боку держави, необхідність розробки науково
обґрунтованого плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій
перспективі. Такий підхід з боку держави дасть можливість сформувати
стратегічну мету українського молодіжного руху, яка спрямована на
формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і
майбутнього держави. Це зробить вплив молодіжного руху на розробку та
реалізацію державної політики більш ефекттивним і змінить сучасну роль
молодого покоління у розв‘язанні стратегічних проблем виходу із системної
соціально-економічної кризи та забезпечення подальшого розвитку
суспільства.
У здійсненні молодіжної політики і подолання демографічної кризи
основними напрямками діяльності державних органів є:
– забезпечення соціальної і правової захищеності молоді;
– забезпечення збалансованого поєднання суспільних, державних
інтересів та прав особистості у формуванні і реалізації національної
молодіжної політики;
– пріоритет суспільних ініціатив стосовно аналогічної діяльності
державних установ та державних органів при фінансуванні заходів і програм,
які стосуються молодого покоління;
– надання молодому громадянинові гарантованого державою
мінімуму соціальних послуг з навчання, виховання, духовного й фізичного
розвитку, охорони здоров‘я, професійної підготовки й працевлаштування;
– залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні й
реалізації програм, які стосуються молоді, суспільства та держави.
Необхідно розглядати молоде покоління як активну суспільну силу і
стратегічний ресурс розвитку нашої країни. В сучасних умовах це вимагає
виділення молодіжної політики у якості одного з основних
загальнонаціональних пріоритетів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Побудова громадянського суспільства і встановлення демократичних
відносин між державною владою і особистістю потребує активної участі
громадян у політичному житті. Очевидною є необхідність формування
активного громадянина, налаштованого на конструктивну взаємодію з
політичною владою. Значущим є формування та розвиток політичних
якостей у підростаючих поколінь, зокрема студентської молоді. Особливо
актуальною ця проблема стає в сучасних умовах, коли в політичній культурі
суспільства одночасно співіснують цінності авторитаризму і демократії. У
зв‘язку з цим виникає потреба у дослідженні проблеми політичної
соціалізації студентської молоді.
Метою написання тез є дослідження політичної соціалізації, як процесу
цілеспрямованого або спонтанного впливу на особистість, та сам процес
становлення політичної свідомості та формування політичної ідентифікації
різних категорій студентської молоді.
Проблемі політичного виховання підростаючих поколінь в умовах
суспільних змін приділяли увагу М.Й.Боришевський, Н.В.Гаврилів,
І.В,Жадан, О.М.Кожем‘якіна, Л.А.Лєпіхова, С.Д.Максименко, О.І.Пенькова.
Питання політичної соціалізації в останні роки розглядалися в працях Л.
Войтасика, Ю. Шерковіна, М. Слюсаревького, І. Жадана.
Людина не народжується сформованим членом суспільства, тим більше
політичною особистістю, вона набуває цього статусу в результаті тривалої
взаємодії з навколишнім світом.
Кожне покоління, засвоюючи цінності, які уже сформовані у суспільстві,
в подальшому реалізує їх у власній життєвій програмі. Свідомість молоді
відкрита до прийняття нового, формує нове світосприйняття та світоцінності,
які виступають детермінантою змін у суспільстві. Головною особливістю
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молодіжної свідомості є сприйняття нового, того, що обіцяє зміни і збігається
зі світосприйняттям молодої людини, в якому політичні факти мають велике
значення. Засвоюючи певні соціально-духовні, політичні цінності під
впливом попереднього покоління, молодь в майбутньому стає ініціатором
перетворень у суспільстві [1].
Політична соціалізація забезпечує відтворення існуючої політичної
культури, спадкоємність політичного розвитку суспільства. Вона сприяє
встановленню суспільного порозуміння, впорядковує відносини між
громадянином та державою. Як висновок, гарантується відносна стабільність
політичного режиму.
Політична соціалізація дає змогу особистості орієнтуватися в
політичному просторі, брати участь у політичній взаємодії.
Процес політичної соціалізації передбачає не лише засвоєння
особистістю інформації та вимог з боку політичної системи, та формування
лояльності до режиму. В сучасних умовах цей процес повинен втілювати
самостійну оцінку особистістю традицій та переконань, усвідомлений вибір
моделей поведінки.
Універсальними інститутами політичної соціалізації є родина, система
освіти, засоби масової інформації, державні та суспільні організації, окремі
політичні події. Завдяки цим інститутам здійснюється залучення людей до
домінуючої політичної культури. В різних країнах роль, значення та
спрямованість дії даних інститутів політичної соціалізації може сутнісно
відрізнятися [2].
Сучасні тенденції українського суспільства показують, що рівень
політичної активності українського народу загалом занадто низький, у
студентів відсутні ґрунтовні знання про політичну систему, владу, партійні,
соціальні інституції і установи. Це свідчить про те, що процес політичної
соціалізації відбувається із затримками, порушеннями, збоями та перервами.
Особливо це стосується студентів, які навчаються за негуманітарним
профілем у ВНЗ і отримують обсяг лише базових теоретичних знань з
політології. Цього вкрай недостатньо. І, враховуючи це, необхідною
складовою політичної соціалізації постає проблема залучення молоді до
активного політичного життя, отримуючи, вироблення нею власної позиції, її
тверда аргументація та доказовість.
Ідейно-політичні уподобання студентської молоді спираються в
основному на такі ідейні напрями:
 ліберальний націоналізм;
 поміркований націоналістичний консерватизм;
 суперечливий анархізм;
 догматичний консерватизм;
 легітимний еколого-соціалізм.
Виявлено помітний розрив між актуалізацією політичних ціннісних
орієнтацій на емоційному, когнітивному та дієво-практичному рівнях
45

сприйняття, зафіксовано зменшення інтенсивності їх вияву на когнітивному
рівні та незначна представленість на дієвому рівні. За основні види
політичного залучення серед політично активної студентської молоді
визначено когнітивно-електоральне та дієво-практичне, а політичної
мотивації – ціннісно орієнтовану та інструментальну. У структурі ціннісних
орієнтацій як результату політичної соціалізації молоді провідне місце
посідають цінності соціального, етичного та пізнавального рівнів [3].
Досліджуючи політичну соціалізацію молоді, вбачається необхідним
окреслити особливості розвитку зазначеного процесу:
 молоді люди в політичній поведінці реагують не стільки на стимули,
скільки на можливості;
 у молодіжному, зокрема студентському середовищі поширюється
політичний нігілізм, особистісна аполітичність;
 політично активні молоді люди орієнтовані на досягнення успіху
сильніше, ніж на уникнення невдач;
 фрагментарність, еклектичність політичних знань певної частки
студентської молоді ускладнює процес їхньої інтеграції в суспільне життя,
провокує політичну некомпетентність, індиферентність, абсентеїзм;
 у групових політичних проявах превалює не раціональний колективізм,
а утилітарний прагматизм й контагіозність (так зване «стадне» почуття);
 у політичній свідомості молоді відбувається еволюційна інверсія
якісних показників суспільного життя від колективізму до індивідуалізму, від
конфронтації до консенсусу, від авторитаризму до демократії, від
міфологічності до реалістичності;
 відзначається тенденція прогресуючого впливу політичної просвіти в
молодіжному середовищі на прояви хоч і незначних, але позитивних
імпульсів, які зумовлюють розвиток творчого, інноваційного потенціалу
молодого покоління, здатного активно інтегруватися у процес демократичної
модернізації України [4].
Підсумовуючи викладене зазначимо, що для ефективної взаємодії
держави та молоді у державотворчому процесі молодь має зайняти позицію
активного суб‘єкту даного процесу, а не бути лише об‘єктом ідеологічного та
виховного впливу. Тому держава повинна сприяти розкриттю, реалізації
різноманітних інтересів, запитів і потреб молоді, перш за все, шляхом
підтримки й розвитку ініціативи, діяльності самої молоді, її організацій,
об‘єднань як у власних, так і суспільних інтересах.
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Богдана Войт
Науковий керівник: Киричук А.С., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
За останні десятиріччя проблема ціннісних орієнтацій набула особливої
актуальності. Це поняття є об‘єктом дослідження багатьох наук зокрема,
філософії, психології, соціології, що говорить про їхню складність та
багатоплановість. Актуальність даної проблеми визначається наявністю
протистояння між сучасними соціальними умовами, що пред'являють
особливі вимоги до формування системи ціннісних орієнтацій особистості, і
недостатньою вивченістю психологічних факторів і механізмів її розвитку.
Великий внесок у вивчення ціннісних орієнтацій внесли: А.В. Мудрик,
І.С. Кон, В.М. Кузнєцов, І.С. Артюхова, Є.К. Кіпріянова, Н.А. Кирилова, А.С.
Шаров та інші.
Мета цієї роботи полягає окресленні та обґрунтуванні особливостей
ціннісних орієнтацій студентської молоді н сучасному єтапі.
Цінності - це те, що особливо важливо для людини.
Ціннісні орієнтації – це спрямованість індивіда на моральні, соціальні,
політичні, життєві, родинні та інші цінності. Ціннісні орієнтації молоді з
кожним періодом часу змінювались. В структурному вимірі орієнтувальні
потреби включають пізнавальну потребу, потребу в емоційному контакті, а
також потребу змісту життя. Кожна з них зумовлює відповідні види
адаптивної поведінки людини.
Досвід останнього десятирічного розвитку суспільства показує, що його
найбільш динамічна частина – молодь, прагне продовжувати діяльність своїх
батьків, їхні традиції, інтелектуальні пошуки, практичні справи в ім'я
підвищення добробуту народу, будівництва демократичної, правової
держави.
Особливої уваги держави і громадськості потребує студентська молодь,
яка через кілька років становитиме українську національну інтелігенцію.
Сьогоднішні студенти – це майбутні працівники владних структур,
державні діячі, організатори виробництв, керівники колективів, фахівці, від
професійної компетенції, моральності і громадянської позиції буде залежати
вигляд того суспільства, в якому ми маємо жити вже через 10-15 років.
Переступаючи поріг ВНЗ, студент дійсно несе з собою свій власний
духовний світ, культуру і ціннісні орієнтації, сформовані попередньою
життєвою практикою і виховною роботою в школі. Разом з тим, цей світ,
культура і цінності є відкритими, здатними як до збагачення і розвитку.
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Справедливим є й інше: суспільство не може залишатись байдужим до того,
в яких напрямах продовжиться його трансформація і розвиток. Воно має
право впливати на них у відповідності з тим суспільним ідеалом, який в
ньому утвердився. Звідси й бере відлік проблема оптимізації саморозвитку
соціокультурних орієнтацій студентської молоді й суспільного виховного
впливу на цей процес. І в який би бік не схилялась теоретична думка і
суспільна практика, поза всяким сумнівом актуальним є те, що його треба
вивчати, аналізувати, порівнювати як з минулим досвідом, так і процесами,
які відбуваються в інших соціальних системах.
Багатогранність процесу формування ціннісних орієнтацій у сучасної
молоді, зокрема студентства, ускладняється тим, що не існує чітко визначеної
системи цінностей, яку треба зробити основою для цього процесу.
Переважна більшість українських науковців вважають, що такою
повинні стати гуманістичні національні й загальнолюдські цінності, проте
запропоновані ними конкретні системи цінностей певним чином
відрізняються між собою. На підставі аналізу нами окреслено такі групи
цінностей:
• фундаментальні (базові, наближені до загальнолюдських): - життя,
людина, добро, природа, суспільство, щастя, справедливість та ін.;
• національні (цінності національної культури): - національна ідея, рідна
мова, народні свята, традиції та звичаї, фольклор, національні символи тощо;
• громадянські (цінності демократичного суспільства): - демократичні
права й обов‘язки, толерантність до інакомислячих, релігійна терпимість,
повага до культурних і національних традицій інших народів, інформаційна
культура та ін.;
• сімейні цінності (цінності родинного життя): - любов, повага, вірність,
взаємодопомога,
взаємопідтримка,
взаємопіклування,
гармонія
взаємостосунків, довіра, взаємовідповідальність, шанування предків тощо;
• особисті (особистісні цінності): - повноцінна життєва самореалізація,
освіченість, морально - вольові якості, здоров‘я, життєві компетенції та ін.
У ході історичного розвитку сформувалося цілий ряд механізмів, з
допомогою яких здійснюється передача цінностей через покоління. Серед
них чільне місце посідає: сім‘я, церква, мистецтво, література, культура.
Цінності можуть засвоюватися людиною як свідомо, так і несвідомо. Саме
тут відкриваються великі можливості для підміни одних цінностей іншими.
До псевдоцінностей належать цінності, які не сприяють самореалізації
людини або навіть є перешкодою для самореалізації, проте людина може
бути переконаною в оберненому. Зокрема більшість переконана в тому, що
якщо вони оволодіють великою владою, то зможуть реалізувати себе на
основі істинних цінностей.
Отже, ціннісні орієнтації особистості не тільки визначають мотивацію
індивідуальної поведінки, але й складають світогляд людини. Ціннісні
орієнтації молоді формуються в процесі виховання і навчання. Причому
навчання має на меті не стільки повідомити конкретні знання в певній галузі,
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скільки відтворити культурні і історичні нормативи, які сприяють
самореалізації особистості. Через виховання здійснюється трансляція
(передача) ціннісних орієнтацій від покоління до покоління як на
вербальному так і на невербальному рівнях. Оскільки інтерес до студентської
молоді, як до важливого фактору політичного життя суспільства, постійно
збільшується, слід розробити окремі розділи у курсі кожної гуманітарної
науки, які б сприяли формуванню ціннісних орієнтацій студентів, адже
молодь – це реальна політична сила.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У кaрдинальних змiнaх (соціальних, політичних, економічних)
відбувaється мoральне зубoжіння, знижeння значущості моральних норм,
ідей, принципів, зниження рівня мoральної культури. Проблема мoральноетичнoгo виховaння мoлoді на сучасному етапі розвитку українського
суспільства є дуже актуальною і потребує подальшого вивчення.
Аналіз наукової літератури показує, що проблема професійного
становлення особистості знаходить своє вирішення шляхом приділення уваги
розвитку культури особистості, її духовного світу, який розглядається як
багатство інтелектуального, морального й емоційного потенціалу
особистості.
Багатогранні аспекти морально-етичного виховання особистості
знайшли своє відображення у працях філософів М.Бердяєва, Г.Сковороди,
І.Франка,
педагогів
Х.Алчевської,
Г.Ващенка,
Я.Коменського,
В.Сухомлинського, К.Ушинського, сучасних вчених Ю.Бабанського, І.Беха,
Н.Волошиної, А.Капської, Є.Пасічника, М.Стельмаховича, Б.Степанишина
[4].
Система навчання є стратегічно важливою сферою людської діяльності,
проте вона не повинна зводитись виключно до передачі знань, а виконувати
функції формування особистісних якостей студентів.
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Кожний період будь-якого історичного чaсу викликає до життя ті чи
інші соціальні ідеали, породжує нові форми громадянського життя, нові
ідейні течії, які відбиваються у змісті діяльності школи, завданнях виховaння
зростаючої особистості. Знання та виховання мають функціонувати
відповідно до пoтреб своєї країни, нації. Головною запорукою процвітання
держави є морально-етичне вихoвання молоді, частина якої щороку
поповнює лави службовців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони,
суспільне життя, етико-моральні засади. Щоб ці реформи не призводили до
краху, морально-етичне виховання повинно супроводжувати молодь
впродoвж всього їхнього життя. Можна багато говорити про виховання
мoлоді як абстрактної маси, але ті пафосні розмови ні до чого не призведуть.
У моральній поведінці особистості виявляється і зовнішня, і внутрішня
саморегуляція. Тому саме завдяки моральному виховaнню перебудовується
сама людська особистість відповідно до моральних цінностей, які
віддзеркалюють суспільні відносини, правила та норми поведінки людей.
В.О.Сухомлинський вказував, звертаючись до кожного з нас: „Ти живеш
серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання
позначається на людях, що тебе оточують‖. Майбутній спеціаліст –
випуcкник педагогічного закладу, повинен володіти системою морально –
етичних якостей неoбхiдних для успішної професійної діяльності:
гуманність, доброта, чесність, працелюбність, повага до батьків, людей
взагалі,
чуйність,
милосердя,
дисциплінованість,
дoброзичливiсть,
національна гідність, скромність, справедливість, почуття колективізму,
інтелігентність, почуття патріотизму, інтернаціоналізму, екологічна і правова
культура.
На сучасному етапі розбудови української держави важливого значення
набуває формування почуття патріотизму, національної самосвідомості
студентської молоді як запоруки її активної участі в соціально-економічній
діяльності. Тому навчально-виховний процес у ВТЕІ КНТЕУ необхідно
вибудовувати таким чином, щоб пробудити у студентів національні почуття,
виховати в них повагу і любов до свого народу, формувати суспільно
значущі особистісні риси громадянина України .
У формуванні патріотизму в студентської молоді важливу роль
відіграють екскурсії історичними місцями рідного краю, ознайомлення з
побутом, культурою населення різних регіонів, усього українського народу;
безпосередня участь студентів у підготовці і проведенні національних,
релігійних, календарно-обрядових свят України. Виховний ідеал української
людини криється у пісенному фонді України, у звичаях українського народу,
в його літературі, в мистецтві, у християнській вірі й історичному минулому.
Відтворити минуле з його культурними скарбами і черпати зі скарбниць
інших народів – те, що відповідає нашій духовності, дасть тверді основи для
створення нашого власного виховного ідеалу. Результатом невизначеності
молоді є те, що сучасна молодь залишається сам на сам зі своїми
проблемами, не має соціальної підтримки й не може визначитись в
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різноманітних політичних, соціальних, економічних, морально-етичних
напрямах.
Стрижнем усієї системи виховання в Україні повинна бути національна
ідея, яка відіграє роль об‘єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному
pозвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини,
становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний
характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина
України, незалежно від її етнічної приналежності. Ocобливу відповідальність
за виховання молодого покоління мають взяти на себе засоби масової
інформації. На сьогоднішній день вони відіграють найбільшу роль в
формуванні свідомості. Тому, на мою думку, вони мають нести позитивну
інформацію, якa створювала б позитивний настрій, віру в світле майбутнє і
впевненість в завтрашньому дні, а також популяризацію української мови, як
єдиної державної. Без мови немає нації, без нації немає держави. Органи
державної влади повинні розробити рекомендації щодо посилення
патріотичної спрямованості програм радіомовлення та телебачення,
матеріалів друкованих засобів масової інформації, активно протидіяти
фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення, не допускати до
ефіру матеріали, які паплюжать чeсть і гідність держави та її символів. Не
допустити пропаганди культу нaсильства, жорстокості і бездуховності тощо.
Підтримувати україномовні молодіжні друковані засоби масової інформації,
теле- та радіопрограми, виробляти кіно- і відеофільми, виходячи із нашої
багатовікової історії. Важливим чинником формування моральної
самосвідомості є родинне виховання – це природна і постійно діюча ланка
виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя.
Основними завданнями родинного виховання є виховання фізично й
морально здорової особистості, забезпечення необхідних екосoціальних умов
для повної реалізації можливостей розвитку дитини (генотип), повноцінного
психічного та духовного її становлення, формування навичок здорового
спосoбу життя; створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові,
взаєморозуміння, чуйнocті, доброзичливості, належних умов для розвитку
почуттів; засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних
традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному
оточенні, виховання культури поведінки, здатності піклуватися про
молодших і немічних; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження
родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей
до народних традицій, рідної мови, виховання поваги до законів, прав і
свобод людини, залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки,
школи і вчителя, розвиток прагнення до освіти i творчого
самовдосконалення; включення в спільну побутову та господарську
діяльність, розвиток рис творчої працeлюбної особистості, формування
почуття власності та навичок господарювання; формування естетичних
смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і потворне в мистецтві і житті,
забезпечення умов для практичної творчої діяльності дітей.
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В.О.Сухомлинський наголошував на дотриманні істини моралі: „Ти
користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають тобі щастя
дитинства. Плaти їм за це добром…‖[5].
Здійснивши анкетування серед групи студентів нашого вузу у кількості
30 студентів і проаналізувавши результати, приходимо до висновку: 83%
опитаних вважають необхідним підтримувати українські традиції, звичаї,
зважають на думку оточуючих та визнають, що особистісні риси викладача є
необхідним прикладом для наслідування; 11% студентів не вважають
необхідним для наслідування приклад викладача та не зважають на
громадську думку; 6% не дали однозначної відповіді на запитання про
важливість дотримання українських традицій. Але всі опитані цінують в
людях такі моральні цінності як доброта, гуманність, людяність, щирість,
чесність, повагу до інших, толерантність, справедливість.
Найефективнішим методом формування у студентів необхідних етичних
якостей є особистий приклад викладача. Важливо також враховувати й те, що
основи професійної етики формуються у професійній діяльності, у
безпосередньому контакті з професією. Тому керівники виробничої практики
мають звертати увагу студентів на дотримання етичних норм, яких
дотримуються в школах, та дaвати oцiнку відхиленням від цих норм.
Таким чином, ефективність морального виховання студентів
визначають такі чинники: створення у вищому навчальному закладі
психологічного клімату, пoваги до моральних норм, правил людського
співжиття; відповідність змісту виховання, мети, рівню морального розвитку
студентів, особливостей їх майбутнього фaху; своєчасне виправлення
неправильної поведінки; підтвердження дeкларованих педагогами моральних
принципів їх практикою, яка б відповідала найвищим критерiям мoрaльностi.
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МОРАЛЬНИЙ ІДЕАЛ СТУДЕНТСТВА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
Кожному етапу розвитку людства притаманні певні політичні,
соціальні та моральні особливості, зумовлені специфікою конкретного часу,
певного народу та історичних умов. В усі часи людство надзвичайно
обережно та делікатно ставилося до духовного становлення особистості,
адже на міцному ґрунті духовності, моральності, культури зростає
особистість, відповідальна за думку, слово, вчинок.
Проблема духовності й духовної культури молодої людини завжди
хвилювала суспільство, адже їх формування – це ще й становлення її
світогляду, повноцінне розуміння економічного, політичного, культурного
життя народу, уклад життя сім‘ї, нації. Духовність – осмислення особистістю
гуманістичного сенсу цілей власного життя, людської життєдіяльності
загалом [1]. Загальновизнано, що духовність і моральність – це головне, що
складає фундамент людини як особистості. Вони забезпечують гармонійний
розвиток всіх потенційних можливостей особи, виступають запорукою того,
що подальша її діяльність слугуватиме в ім`я людини як вищої цінності.
Саме у формуванні молодих людей з необмеженими творчим потенціалом,
високим рівнем моральних принципів та розумово-вольовою активністю
зацікавлені держави,Україна у тому числі. Тому, визначаючи мету і завдання,
зміст і методи морально-естетичного виховання студентства, слід спиратися
насамперед на положення програми національної освіти про місце
гуманістичних цінностей людства у вихованні молодої генерації.
У сучасних умовах в українському суспільстві склалася ситуація, коли
відбувається руйнація одних ідеалів та побудова інших. Це значною мірою
вплинуло на формування морально-етичних ідеалів в суспільстві. Сьогодні
стає зрозумілим, що взаємозв`язок культурологічних, релігійних, психологопедагогічних підходів створює нову філософію формування морального
ідеалу (К. Ушинський, Г. Ващенко, А. Бодалев, С. Русова, І. Огієнка, А.
Макаренко, В. Сухомлинський, В. Кремень, В. Андрущенко, І. Зязюн, П.
Щербань, Ю. Руденко, А. Погрібний, Г. Темко, В. Ягупов та інші).
Розбудова української державності, проведення реформ, розбудова
демократичного суспільства неможливі без розвитку української духовності.
За роки незалежності, головна мета державного управління полягала у
розвитку економіки, а вирішення проблем у духовній сфері суспільства
відходила на задній план. Відсутність чіткої програми духовного
відродження гальмувало втілення будь-яких реформ у всіх сферах
суспільного життя. Пріоритетною сферою у духовності і культурному
розвитку суспільства була і залишається освіта. Тому головною метою
сучасної освіти є розвиток духовної культури особистості, становлення її
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моральних ідеалів, що є основою формування і становлення людини як
особистості.
Кожен народ має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого
виховання відтворення цього ідеалу в окремих особах. Ідеал цей у кожного
народу відповідає його характерові, визначається його громадським життям,
розвивається з його розвитком [2]. Тому саме молоде українське покоління
має стати втіленням ідеалів людини нашого народу та гордо нести їх
упродовж усього життя.
На сьогоднішній день гостро постає питання створення концепції
національного виховання. Для реалізації цього слід перш за все звернутися
до духовної спадщини нашого народу, що розглядаються в контексті
загальносвітового культурологічного процесу. Однак цього недостатньо.
Основна проблема полягає в тому, що в державі і суспільстві немає згоди в
оцінці основних цінностей, на яких можна і слід виховувати молодь. Духовне
відродження української нації неможливе без змін у всіх сферах життя: в
економіці, культурі тощо. Тому проблему активізації національної свідомості
нинішнього покоління українців і формування такої свідомості в нового
покоління можна назвати як морально-етичною, так і суспільно-політичною.
Її правильне вирішення може стати для України надзвичайним досягненням.
Сьогодні молодь виступає активною силою політичних змін і залежно
від того, які цінності вона вносить у ці зміни, яку культуру впроваджує,
багато в чому буде залежати майбутнє суспільства, його культура, напрям
трансформації. Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці цінності і культура
були демократичними. Саме визначення моральних ідеалів відіграє
надзвичайно важливу роль у системі духовних орієнтирів кожної людини, її
світогляді. Вони мають надзвичайно великий вплив на духовний світ
особистості, оцінку дійсності та поведінку людини.
Ідеал – це уявлення про найвищу досконалість, яка як взірець, норма і
найвища мета, визначає певний спосіб і характер дії людини [3]. Ідеали
мають особливе значення у молодому віці, незважаючи на те, що вони тільки
формуються. Духовні орієнтації, ідеали молоді суттєво відрізняються від
орієнтацій, ідеалів людей старшого віку, адже вони базуються не стільки на
знаннях, скільки на емоціях і почуттях. У них переважає не раціонально
обґрунтовані положення, висновки,
підкріплені особистим життєвим
досвідом, а уподобання, емоційно окреслені образи.
Основною проблемою сучасного суспільства залишається проблема
духовно-морального виховання молодого покоління, що є джерелом
зміцнення нації. Сучасна молодь має достатньо низький рівень духовного
розвитку. Це безпосередньо пов`язано із вихованням, суспільством, в якому
людина живе, та середовищем, де вона самореалізується. Теперішній час дає
безліч можливостей для духовного зростання, але сучасна молодь не
використовує їх повністю. Неабияку роль у подолані такої ситуації має вища
школа, яка повинна допомогти молоді віднайти себе та своє місце у житті.
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У педагогічній науці питання морально-естетичного виховання
студентів продовжує залишатися маловивченим, а саме формування
морально-естетичного ідеалу студентів повністю не висвітлене. У той час,
коли у вищих навчальних закладах багато уваги приділяється фаховим
дисциплінам, має місце недостатня увага до формування моральноестетичного ідеалу, світоглядних позицій, духовних цінностей студентської
молоді. Недаремно видатний український педагог В. Сухомлинський
розглядав навчання й виховання не як просту передачу знань і механізм
засвоєння соціального досвіду, а як світ складних людських взаємин та
духовного вдосконалення. Сутність духовного вдосконалення полягає в
переході виховних цілей у внутрішній світ особистості [4].
Отже, проблема становлення морально-етичного ідеалу молоді,
безумовно, є вкрай важливою для розвитку суспільства. Адже молоде
покоління є майбутнім держави, джерелом зміцнення нації. Очевидно, що
активною силою політичних та соціальних змін у суспільстві виступає
студентство. Саме молоді люди з необмеженим творчим та розумовим
потенціалом, високим рівнем моралі здатні підняти Українську державу на
новий рівень розвитку. Неабияку роль у формуванні морального ідеалу
відіграє освіта. На сьогодні освіта спрямована на підготовку нового типу
спеціаліста-професіонала, що відрізняється глобальністю мислення та
необмеженим запасом знань, високими моральними принципами та здібністю
до творчої роботи. Усе це досягається у реальній практиці як через засвоєння
фундаментальних наук, так і через оволодіння культурою, що включає в себе
розвиток світоглядних позицій, ідейних переконань, формування морального
ідеалу, духовних надбань студентів.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТУДЕНТІВ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Освіта XXI століття передбачає орієнтацію на людину та суспільство, в
якому пріоритети духовної культури визначають навчально – виховну
діяльність вищого навчального закладу. Отже, однією з актуальних проблем
у наш час є формування духовної культури студентів.
У зв‘язку з цим перед педагогічною наукою та практикою постало
завдання про створення такої системи виховання в навчальному процесі, яка
б забезпечила високий рівень духовної культури студентської молоді.
Студентський вік є періодом інтенсивного розвитку індивідуальних
особливостей молодої людини. Тому дуже важливо скоординувати у
навчально – виховній діяльності вищого навчального закладу процес
формування морально-етичної молодої людини.
На сучасному етапі розбудови української держави важливого значення
набуває формування почуття патріотизму, національної самосвідомості
студентської молоді як запоруки її активної участі в соціально-економічній
діяльності. Тому навчально-виховний процес у ВНЗ необхідно вибудовувати
таким чином, щоб пробудити у студентів національні почуття, виховати в
них повагу і любов до свого народу, формувати суспільно значущі
особистісні риси громадянина України [4]
Модернізація вищої освіти нашої країни та її інтеграція у світову
систему освіти вимагає переосмислення основних напрямів професійної
підготовки кадрів. Сьогодні пріоритетним напрямом в освіті стає виховання
творчої особистості, здатної до самореалізації у швидко мінливих соціальноекономічних умовах, так як самореалізація є внутрішньою умовою,
рушійною силою і мотивом здійснення предметних і соціальних перетворень
людини.
Вища школа України покликана створювати необхідні умови для
успішного вирішення цих питань та формування професійної і соціальної
компетентної особистості, здатної до творчості і самовизначення, це
передбачає цілеспрямовану і систематичну діяльність вищого навчального
закладу, орієнтовану як на створення сприятливих умов для духовного,
інтелектуального і фізичного розвитку, так і на формування соціальнозначущих якостей, установок і ціннісних орієнтацій особистості, що
сприятимуть самовдосконаленню і творчій самореалізації особистості
майбутнього фахівця. Тому особливо актуальним стає аналіз процесів
свідомого розвитку особистості й передусім формування її моральноестетичного ідеалу, що має забезпечити сходження особистості до свого
вдосконалення, здійснення життєвого самовизначення, пошуку методів
самореалізації та саморегуляції особистості.
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Одним з вагомих аспектів Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012-2021 роки щодо посилення ролі вищої освіти є формування
особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу,
європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах
соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному,
конкурентному, взаємозалежному світі. Проектом передбачено посилення
ролі державної гуманітарної політики щодо національного виховання, яке
має забезпечити громадянське, патріотичне, моральне, трудове виховання,
формування здорового способу життя, соціальної активності та
відповідальності особистості.
Такі дисципліни гуманітарного циклу, як філософія, соціологія,
культурологія, політологія, історія, іноземна мова, фізичне виховання, етика
та естетика, педагогіка, психологія тощо, що вивчаються у вищий школі,
мають природний змістовий потенціал щодо формування всебічно
розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості. Всі ці дисципліни
дають майбутнім фахівцям основні ціннісно-світоглядні орієнтації, вчать
мислити і діяти конструктивно та творчо. Інтелектуальний, естетичний,
етичний розвиток особистості, підвищення рівня освіти майбутнього фахівця
є важливою умовою його професійного самовизначення в подальшій
трудовій діяльності.
Без певних філософських, етичних, політологічних, культурологічних
уявлень сьогодні неможливо глибоко осмислити дійсність у взаємодії всіх її
сторін і зв‘язків, в єдності всіх її законів і суперечностей. Відповідно зростає
значення і роль навчальних предметів, що сприяють формуванню
світоглядної орієнтації студента, усвідомленню ним свого місця і ролі в
суспільстві, мети і сенсу соціальної і особистої активності, відповідальності
за свої вчинки і вибір форм і напрямів своєї діяльності.
Психолог А. Романовський зазначає, що тільки гуманітарна підготовка
здатна дати людині можливість зрозуміти складність та багаторівневість
буття, поглибити її мислення, забезпечувати цілісність і системність
світосприйняття, світорозуміння і світогляду [2].
Основні завдання педагогічного процесу у вищому навчальному закладі
полягають не тільки в озброєнні студентів системою професійних знань,
вмінь і навичок, які забезпечуватимуть ефективну практичну діяльність, а й в
забезпеченні цілеспрямованого розвитку духовних сил, інтелектуальних,
фізичних і морально-естетичних якостей студента, що спрямовані на
формування гармонійної особистості, на що природно націлені гуманітарні
дисципліни.
Рівень духовності сучасних студентів характеризується рівнем
особистісної культури, яка формувалася під впливом сім‘ї, близького
оточення, шкільного колективу. А зміст навчання і виховання у вищому
навчальному закладі повинен підвести молоду людину до свідомого
розуміння особистісного «Я». Педагогічні засоби та прийоми навчання
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допомагають вплинути на внутрішні якості особистості: розум, почуття,
світосприймання.
У характеристиці світогляду сучасної молоді потрібно зважати на фази
його формування. Щодо цього існує певна відмінність між молоддю 15–16 та
17–18 років. На останній фазі свого розвитку система ціннісних орієнтацій
молоді наближається до тієї, яка визнається дорослими. На новий щабель
підноситься свідома регуляція особистістю своїх дій і вчинків, свого
ставлення до навколишнього світу, інших людей і до самої себе.
Вирішальними чинниками поведінки стають мотиви, пов‘язані з поглядами і
переконаннями як складовими світогляду молодої людини. Уся система її
потреб і прагнень впорядковується, інтегрується в контексті формування
світогляду. Особистість поступово піднімається на вищий рівень пізнання
себе, продовжують прогресуючи розвиватися такі форми прояву
самосвідомості, як самокритика, відповідальність за свої дії і вчинки, почуття
обов‘язку, власної гідності, самоконтроль, самодисципліна [1].
Таким чином, підводячи підсумок дослідження теоретичних аспектів
духовного виховання, можна зробити висновок, що духовна культура
складне, багатооб‘ємне поняття, яке потребує уточнення в сучасному
контексті у відповідності до нової виховної системи вищої школи.
Культура є мірилом розвитку людини, оскільки вона характеризує не
тільки і не стільки обсяг засвоєних нею цінностей, нагромаджених протягом
усієї історії людства, скільки спосіб, яким людина залучається до цих
цінностей [3].
В даному дослідженні ми розглянули духовну культуру студентів як
головну умову і основу життя суспільства і кожної людини, як сукупність
традицій, звичаїв, цінностей і норм, що регулюють життя людини, її
ставлення до себе, до інших людей, до світу загалом. У взаємодії з
духовністю вона характеризує розвиток людської індивідуальності, яка
втілює загальнолюдські цілі, прагнення, вселюдську сутність.
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Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
В Україні сьогодні відбуваються суттєві зміни у сфері духовно морального виховання. Ця сфера є найважливішою в розвитку майбутніх
професіоналів, адже в ній віддзеркалюється багатовіковий моральний,
культурний та науковий досвід людства, його уявлення про цінності життя,
внутрішній світ людини. Оволодіння науковими знаннями про сутність
духовно-морального виховання та застосування цих знань під час здійснення
моральних вчинків є дуже актуальним для сучасного фахівця.
Особливий інтерес до існуючого освітньо-виховного досвіду,
висвітлення закономірностей, що можуть бути основою для процесу
духовно-морального
виховання
студентської
молоді
викликають
зацікавленість у таких педагогів та психологів: Л. Бєлова, І. Бех Г.
Васянович, Е. Зеленов, І. Зязюн, О. Коберник, Н. Миропольська, О.
Сухомлинська, Л. Хоружа.
Метою даного дослідження є осмислення сутності процесу духовноморального виховання студентів ВНЗ.
Відповідно до мети, перед нами постають наступні завдання:
- окреслити основні духовно-моральні проблеми студентів у ВНЗ;
- врахувати чинники, які необхідні для самоактуалізації майбутніх
фахівців.
Проблема формування духовності та моральності студентів є
популярною сьогодні, оскільки вона має соціальний характер та пов'язана з
таким поняттям, як розвиток особистості. В наш час часто можна почути
заклики про формування національної свідомості людини та виховання
справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього є передусім
виховання духовно-моральної особистості.
Духовно-моральне виховання орієнтує на те, що український
громадянин у надзвичайних ситуаціях диверсійного характеру і обставинах
повинен виявляти свої найкращі якості. Особливо це стосується життя в
соціумі, де для оптимальної адаптації та профілактики негативних явищ
мають застосовуватися знання, уміння, навички, які особистість набуває в
процесі роботи над самим собою, а не навпаки - необізнаність із суттю
проблем, нездатність їх регулювати, байдужість до всього [2, c. 87]
Виховання молоді передбачає змістовне наповнення виховного процесу
елементами культури в найширшому значенні цього слова, включаючи
традиції та культуру, релігію та мораль, молодіжну культуру й субкультуру,
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право та економіку тощо. Всі ці складові мають увійти в формування
духовності в сучасному вимірі, який фіксує ментальну специфіку сучасної
епохи в цілому й вирізняється багаторівневим нелінійним розвитком, який
заперечує єдину для всіх, уніфіковану та універсальну суть людських знань,
культур і духовності.
Велику роль у моральному розвитку студентів відіграють моральні
ідеали. Моральний ідеал є органічною єдністю раціонального та емоційного.
Він може виявлятися через оцінні судження (духовний рівень), емоційновольові спонукання, прагнення, наміри (духовно-моральні відносини), через
дії та вчинки.
У сучасній ситуації особливо актуалізується проблема осмислення
змісту та пошуку інноваційних шляхів духовного розвитку студентської
молоді в нових соціокультурних умовах. Ці ідеї найбільш повно представлені
в гуманістичній парадигмі, що вивчає людину як унікальну істоту, цілісну
духовну реальність і самоцінність, здатну до вільного розвитку,
самовдосконалення. Зокрема, необхідно враховувати чинники, які можуть
сприяти або перешкоджати розвитку особистості в напрямі самоактуалізації.
Важливо створювати умови, які сприятимуть духовному зростанню людини
та самоактуалізації особистості [3, с. 238].
Духовність і моральність як похідні від внутрішніх прагнень і
особистих зусиль не можуть бути сформовані «зовні». Вони виростають
зсередини, стаючи своєрідною пуповиною, що з'єднує людину з її буттєвими
витоками, даючи йому життєву опору, відкриваючи орієнтири для виходу за
індивідуальні межі [1, c. 25].
Студенти мають навчитися через активну участь у житті української
спільноти зберігати скарби духовної культури минулого і мати можливість
вносити щось нове, до кінця не розкрите. Ця участь повинна бути майже
природною, такою, що не викликає сумніву – вона повинна бути сформована
близьким оточенням, найкращими викладачами. Кожний студент повинен
мати багато прикладів для наслідування, оскільки він потребує того, щоб
сприймати майже всю сукупність інтелектуального, морального, духовного
життя через посередництво тих наставників, з якими спілкується щодня.
Отже, духовно-моральне виховання студентської молоді має
спрямовуватися на зміцнення авторитету загальних громадянських
цінностей, формування громадянської культурної ідентичності, патріотизму,
забезпечення вільної реалізації світоглядних поглядів, прагнення стати
максимально корисними для суспільства, нації, а також працювати над
збагаченням свого духовно- морального світу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ НА
ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
За сучасних умов актуальним є дослідження, що стосуються захисту
прав інтелектуальної власності на промислові зразки, що посідають особливе
місце в системі об‘єктів патентного права. Це пов‘язано із тим, що вони
переводять ідеальні технічні й технологічні рішення (винаходи, корисні
моделі тощо) в товари із врахуванням тенденцій на товарних ринках,
вподобань споживачів, напрямів розвитку моди та їх формування сучасними
засобами комунікації [5]. Однак неоднозначність промислового зразка як
результату інтелектуальної творчої діяльності, схожість з іншими об‘єктами
прав інтелектуальної власності породжують багато проблемних питань щодо
їх охорони, використання та захисту.
У наукових дослідженнях проблемним питанням охорони та захисту
промислових зразків як об‘єктів прав інтелектуальної власності приділяється
достатньо велика увага. Серед наукових праць, присвячених загальним
засадам охорони прав на промислові зразки, необхідно зазначити роботи
Б. С. Антимонова, О. А. Підопригори, О. П. Сергєєва, В. І. Серебровського,
О. Ш. Чомахашвілі та ін
Промислові зразки посідають особливе місце і переводять ідеальні
технічні й технологічні рішення в товари із врахуванням тенденцій на
товарних ринка, змін у концепціях побудови бізнес-інфраструктури,
вподобань споживачів напрямів розвитку моди тощо. Зокрема, в Оглядовому
листі Вищого господарського суду України «Про практику застосування
господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий
зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ,
розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України»
[1]) від 17.04. 2006 р. № 01-8/844 вказується на необхідність виваженого
підходу до вирішення спорів щодо прав на промислові зразки. У такому руслі
було звернуто увагу і на Парламентських слуханнях з проблем
інтелектуальної власності. Відповідно, виникає потреба у пришвидшенні
визнання об‘єктів охороноспроможними, створення програмного та
посилення правового забезпечення охорони прав на такі об‘єкти [4].
Слід зазначити, що у наукових дослідженнях підкреслюється
недосконалість закріпленого у законодавстві України визначення
охороноздатності промислового зразка. Так, можна зазначити, що правовими
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ознаками промислового зразка названо світову новизну і промислову
придатність. Проте патент на промисловий зразок видається без проведення
експертизи заявки по суті, тобто під відповідальність заявника, що по суті
призводить до зловживань з боку недобросовісних набувачів прав на об‘єкти
промислової власності, особливо у сфері використання промислових зразків
та торговельних марок, коли тотожні складові можуть виступати одночасно
елементом і торговельної марки, і промислового зразка.
З метою уникнення дублювання схожих елементів у різних об‘єктах
права промислової власності, Н.О. Халаїм пропонує, законодавче визначення
новизни промислового зразка доповнити положенням про те, що
промисловий зразок не визнається таким, що відповідає вимозі новизни,
якщо хоча б одна з його суттєвих ознак відтворює інші об‘єкти права
інтелектуальної власності й таким чином порушує право на них, які належать
іншим особам [3].
Правова охорона промислових зразків за законодавством Європейського
Союзу має як спільні з національною системою охорони промислових
зразків, так і відмінні риси.
Основна і найбільш цікава особливість системи захисту промислових
зразків у ЄС полягає у тому, що вона умовно поділяється на дві підсистеми
(рис. 1). Одна регулює відносини, які виникають з приводу захисту
незареєстрованих промислових зразків ЄС, друга – зареєстрованих [6].

Рис. 1. Системи охорони промислових зразків в ЄС
Запровадження практики охорони промислових зразків, з одній сторони,
не обмежило можливість реєстрації промислових зразків державах ЄС, з
іншої сторони, суттєво спростила процедуру отримання охорони
промислових зразків на території ЄС.
Надання можливості охорони промислових зразків без реєстрації
дозволяє зацікавленим особам захищати права на належні їм промислові
зразки, при цьому не витрачаючи зайві кошти на реєстрацію. Враховуючи,
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що системи охорони промислових зразків без реєстрації в Україні відсутня,
дослідження переваг та недоліків має важливе як теоретичне, так і практичне
значення та дозволить визначити можливість та умови запровадження
відповідного досвіду у національній практиці [2].
Отже, на відміну від законодавства ЄС для промислових зразків України
передбачена лише одна умова їх охорони – новизна, що значно ускладнює їх
захист у судовому порядку. Крім того, на відміну від ЄС у національній
практиці не передбачено відповідної охорони промислових зразків без їх
реєстрації.
Таким чином, у сфері охорони прав на промислові зразки як об‘єкти
прав інтелектуальної власності залишаються проблемні питання, які
потребують відповідного вирішення, зокрема, щодо удосконалення чинного
законодавства з урахуванням міжнародного досвіду, що зумовлює
актуальність та практичну необхідність проведення подальших наукових
розвідок у зазначеній сфері.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ПРОЦЕСІ
ВСТУПУ ДО ЄС
Пріоритетними для зовнішньої політики України є завдання, що
стосуються Європейської інтеграції. Для цього вводяться нові напрямки,
здійснення яких виведе нашу державу на якісно новий рівень.
Сьогодні Європейський Союз та Україна мають спільний кордон і як
безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну та економічну
взаємопов'язаність. Розширення дає можливість для України та
Європейського
Союзу розвивати
якомога
тісніші відносини,
що
виходитимуть поза рамки співробітництва до поступової економічної
інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Європейський
Союз та Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти
утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід заснований
на спільних цінностях, спільній власності та диференціації. Це сприятиме
подальшому зміцненню нашого стратегічного партнерства. [1]
Право ЄС є складним та досить різноманітним. Одним із головних
напрямків вступу до ЄС є правова інтеграція. Сьогодні вона виявляється в
усуванні окремості національного права країн-членів, що відбувається у
межах процесів гармонізації, узгодження, аж до уніфікації права цих
європейських країн. Змінення та удосконалення правового механізму, яке
стоїть на порядку денному ЄС сьогодні є одним із ключових завдань правової
інтеграції. У контексті філософії права поділ на право ЄС та європейське
право є доволі умовним і вторинним за своїм практичним змістом. Слід
розуміти європейське право як європейський правовий простір, а право ЄС –
як особливий правовий порядок, створений у межах функціонування
Європейських співтовариств, спільної зовнішньої політики та політики
безпеки Європейського Союзу, а також політики у сфері юстиції та
внутрішніх справ.
Для відповідного функціонування правової системи України до
законодавства ЄС необхідно було створити відповідний інституційний
механізм.
Багаторічна практика розвитку ЄС засвідчує вихід країн-учасниць на
новий рівень політичного мислення. Він характеризується подоланням
конфронтаційного підходу до міждержавних, міжнаціональних відносин і
взаємин між різними верствами населення. Пошук компромісів – внутрішня
рушійна сила західноєвропейської інтеграції. Над проектами нормативноправових актів ретельно працюють на всіх рівнях, однак часто такі
рафіновані тексти не знаходять подальшого впровадження. Адаптація
національного законодавства до законодавства міжнародних організацій
здійснюється уповноваженими органами державної влади за шляхом
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правотворчості, планування, координації та контролю. У Загальнодержавній
програмі адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, затвердженій Законом України від 18 березня 2004 року N 1629-IV,
зазначено, що метою адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України
acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються
Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього.
Перехід до європейського законодавства може здійснюватися в декілька
етапів: по-перше, визначають галузі, які потребують численних змін та
перегляду; по-друге, відбувається співвідношення між національним правом
та європейським; по-третє, визначається та затверджується вже скоригований
список нормативно-правових актів; по-четверте, реалізація затверджений
нормативно-правових актів. З огляду на це ще одним завданням проекту
стане розроблення спільно з українськими партнерами відповідних правових
механізмів ефективного приведення в дію законів. Також існують інші
проекти, зокрема фінансовані ЄС, які стосуються питань адаптації
законодавства. З метою уникнення дублювання зусиль важливо встановити
чіткі механізми взаємодії, що дозволять безперешкодно співпрацювати за
цими проектами і, таким чином, розробити ефективну схему адаптації
законодавства. А це є процесом цілеспрямованого зближення правових
систем шляхом усунення суперечностей між ними та формування
мінімальних правових стандартів через утвердження спільних правових
принципів, що передбачає приведення законодавства держав-членів та країн
не членів у відповідність з вимогами міжнародного права на підставі
міжнародних договорів. [4]
Державний департамент з питань адаптації законодавства, котрий діє у
структурі Міністерства юстиції України, підготував «Огляд стану адаптації
законодавства України до acquis communautaire». Це – основний документ,
який окреслює здобутки в процесі адаптації. Кожна сфера, аналізована в
Огляді, розподілена на напрями з однаковою структурою опису. Аналіз
кожного напряму розпочинається з переліку актів acquis communautaire та
нормативно-правових актів України.
Що стосується України, то на сьогоднішній день вона, є частковим
членом ЄС. Основним документом, що визначав характер стосунків між
Україною та ЄС, є Угода про Партнерство і Співробітництво від 16 червня
1994 року. Ця угода не містила будь-яких конкретних зобов'язань щодо
доцільної зміни законодавчої системи України та її адаптації до
законодавства ЄС. Але вже 21 березня 2014 року, була підписана політична
частина угоди асоціації з Європейським Союзом. Економічну частину угоди
було підписано 27 червня 2014 року. Разом з тим, оскільки Україна остаточно
визначила свій зовнішньополітичний вектор та планує розвивати співпрацю з
ЄС в усіх сферах, доцільно при розробці важливих нормативно-правових
документів брати до уваги норми і стандарти ЄС.
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Отже, процес переходу українського адміністративного законодавства
до загальних принципів і стандартів права ЄС, який триває в Україні, є доволі
складним, але він уже став невід‘ємною частиною правової реформи в нашій
державі. Здобутий досвід дає підстави сподіватися, що реформування
системи органів державної влади, на котрі покладено завдання здійснення
реформування законодавства, сприятиме, своєю чергою, підвищенню
результативності їхньої діяльності з розв‘язання широкого комплексу
завдань, які постають перед державою на шляху до її європейської та
євроатлантичної інтеграції.
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ СУЧАСНОЇ
МОЛОДІ
Сьогодні Україна знаходиться на трансформаційному етапі свого
існування. Політичні, економічні та соціальні зміни потребують значного
втручання в них суспільства, щоб влада із централізованої
справді
перетворилася на народну. Для цього потрібно приймати активну участь у
змінах в країні, насамперед це стосується молоді.
Побудова нової, цивілізованої, високорозвиненої країни починається із
усвідомлення суспільством своїх прав та обов‘язків.
Говорячи про
правосвідомість молоді потрібно брати до уваги вік і соціально-психологічні
особливості такі як надмірна емоційність, схильність до ідеалізму,
максималізм, нестійкість поглядів, прагнення до справедливості та впадання
із крайнощів в крайнощі. Формування правосвідомості – це довгий та
клопіткий процес. Як кажуть усе приходить із часом в тому числі досвід, на
який опираються при прийняті важливих рішень, наприклад таких як
голосування на виборах. На прес-конференції в Укрінформі заступник
директора соціологічної служби Михайло Міщенко розповів, що на недавніх
парламентських виборах найменш активною виявилась молодь. Якщо у
виборах президента взяли участь 44% молоді, то на парламентських виборах
68

лише 35%.[1] Активність молоді у громадсько-політичному житті країни
ледь досягає 5%. Це свідчить не тільки про низький рівень зацікавленості у
політичному житті країни, а й про низький рівень правосвідомості.
Для молодих людей є цілком природним об‘єднуватися в спільноти та
організації, вони можуть бути як спортивними, екологічними так і
політичними, в будь-якому випадку головною метою таких об‘єднань є
реалізація себе як особистості, прагнення до самоствердження та боротьба за
свої погляди. Основними цілями і завданнями молодіжних організацій є
захист різноманітних потреб та інтересів молоді, мобілізація та інтеграція
молодіжних структур на виконання соціальне значущих завдань, виховна
робота. Молодіжні формування помітно впливають на зміцнення миру,
співробітництва і дружби між народами, на збереження і захист природи.[2]
В Україні нараховується понад 100 громадських організацій створених
студентами та громадянами віком від 18 до 30 років серед яких:
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Демократична спілка
студентів "Студентська платформа"; Всеукраїнська громадська організація
"Молодь за справедливість"; Всеукраїнська молодіжна громадська
організація "Студентська республіка"; Всеукраїнська молодіжна громадська
організація "Молоді регіони" тощо. Всі ці організації об‘єднує одна мета –
розбудова України на демократичних засадах, покращення рівня життя та
прагнення до кращого майбутнього.
Молодь є рушійною силою суспільства. Готовність жити по новому і
змінюватися була голосно висловлена на Євромайдані студентством. Але
постає питання чи дійсно ми готові до змін і найголовніше чи хочемо ми
щось для цього робити. Коли йде мова про ЄС то більшість українських
юнаків і дівчат бачать в ньому спасіння від безробіття, можливість
подорожувати та навчатися. За даними державного сайту статистики рівень
безробіття в Україні серед людей віком 15-24 роки на 2014 рік становив
23,1%, в той час як у ЄС 21,9%. Багато в чому така ситуація залежить від
недоліків в освіті. На сьогоднішній день ВНЗ дають велику теоретичну базу,
але нажаль скудну практичну. Серед причин безробіття у молоді можна
виділити: світову фінансову кризу, вибір абітурієнтами незатребуваних
професій, відсутність досвіду, диспропорції у попиті та пропозиції на ринку
праці тощо. Проблеми із зайнятістю у молоді в деяких випадках призводить
до того, що люди починають займатися тіньовою діяльністю, втрачають
мотивацію до праці або йдуть на кримінал. На сьогоднішній день через
негаразди в світі, складну фінансову, соціально – економічну ситуації молодь
не може у повній мірі реалізувати всі свої соціальні можливості тому
спостерігається зріст злочинності. Європа приваблює молодих людей не
стільки грошима, скільки можливістю самореалізації, адже умов для цього
там в десятки разів більше ніж в Україні.
Серед Державних програм призначених для підвищення правосвідомості
молоді можна виокремити державну цільову соціальну програму «Молодь
України» прийняту 30 вересня 2015 року Кабінетом Міністрів на 2016 – 2020
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роки. Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості. Програма побудована з урахуванням
вікових меж молоді від 14 до 35 років включно, у тому числі дітей віком від
14 до 18 років.
Питання та проблеми наведені у Програмі, що потребують розв‘язання:
 несистемний характер формування у молодих людей громадянської
позиції та національно-патріотичної свідомості;
 відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання
знань;
 низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною
професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;
 недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;
 відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у
молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх
профілактики;
 низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;
 слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове
молодіжне співтовариство. [3]
Оптимальне розв‘язання цих проблем вбачають у формуванні
оновленого механізму роботи з молоддю, в основі якого є поєднання
управлінської вертикалі з інститутами громадянського суспільства:
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, організаціями, що
співпрацюють з волонтерами та молоддю. Зазначений варіант вирішення
проблем також передбачає: піднесення ролі молоді у суспільно-політичному
житті держави та становлення її як одного із ключових суб‘єктів державної
політики у молодіжній сфері; дієву співпрацю із залученням громадянського
суспільства; органічне поєднання в ціннісних орієнтаціях молоді
громадянської позиції та патріотизму. [3]
Україною вже були зроблені перші кроки до євроінтеграції. 27 червня
2014 року була підписана угода про асоціацію між ЄС та Україною, 16
вересня 2014 року вона була ратифікована Європейським Парламентом та
Верховною Радою. В Угоді окрім статей про Зону Вільної Торгівлі,
співробітництво з питань охорони довкілля, сприянню економічному
відновленню, розвитку освіти, культури, захисту споживачів тощо, є
розділи, які присвячені таким цінностям як: повага прав та свобод людини,
демократії, рівності прав, правосуддя, безпеки, добробуту та справедливості.
Отже зі вступом України до ЄС на молодь чекає не тільки підвищення
рівня життя, можливість навчатися та подорожувати у Європі, очікується
також покращення її громадянських прав та підвищення правосвідомості,
адже життя в Європейському Союзі вимагає клопіткої роботи над собою:
зміни своїх поглядів на право, інтелектуального вдосконалення, підвищення
рівня правової культури, правових знань та правової поведінки, формування
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патріотичної свідомості та подолання комплексу меншовартості,
утвердження громадської свідомості та активної життєвої позиції.
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Використання комунікаційних послуг у наш час є невід'ємною частиною
життя кожної людини, тому необхідність правового забезпечення надання
послуг даного виду належного рівня громадянам є обов'язком держави.
Одним із важелів впливу на здійснення даного виду діяльності є
ліцензування.
В Україні діє система правового регулювання відносин у сфері
телекомунікацій, що включає нормативно-правові акти, які регулюють
діяльність державних органів, організацій і громадян у сфері
телекомунікацій,
процеси формування та розвитку
ринку
телекомунікаційних послуг, а також встановлюють повноваження державних
органів щодо регулювання ринку телекомунікаційних послуг.
Так, ч. 2, 3 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» закріплено види
діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягають ліцензуванню.
Питання ліцензування досліджували такі науковці як І.Б. Коліушко та
В.П. Тимощук, Е. Бекірова, зокрема у сфері ліцензування телекомунікацій
І. Стройко, А. С. Тітов, С. Добрін. Проте, у вітчизняній економіко-правовій
літературі це питання висвітлюється надто мало, особливо з точки зору
аналізу вітчизняних особливостей регулювання сфери телекомунікацій.
Відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» ліцензія - документ, що надається органом
ліцензування, на право провадження суб‘єктом господарювання визначеного
ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в
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електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб‘єкта
господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців) або на паперовому носії [1, с. 8].
Відповідно до статті 1 Закону України «Про телекомунікації»
ліцензуванням є видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання
недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій,
ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням
ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних
умов. При цьому, ліцензія - це документ, що засвідчує право суб'єкта
господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері
телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з
виконанням ліцензійних умов [2, с. 5].
Згідно зі ст. 18 Закону Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв‘язку та інформатизації здійснює ліцензування та
реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг [2, с. 6].
У науковій літературі ліцензування розглядається як метод державного
регулювання господарських відносин та передбачає процедуру отримання
суб‘єктами господарювання ліцензії, що видається визначеними у
законодавстві уповноваженими органами влади на право займатися певним
видом господарської діяльності [5, с.513]. О.М. Олейник розглядає
ліцензування як державне підтвердження та визначення меж права на
ведення господарської діяльності певного виду, державний контроль за
здійсненням цього виду діяльності, можливість припинення цього виду
діяльності у випадку передбаченому чинним законодавством [5, с.15-18].
І.Л. Радик вказує на такі ознаки ліцензування підприємницької діяльності:
по-перше, процедура ліцензування господарської діяльності є формою її
державного регулювання, що полягає в контролі за відповідним видом
діяльності на певних умовах; по-друге, ліцензування є заходом прямого
адміністративного впливу на суб‘єктів господарювання, зокрема у сфері
торгівлі, зобов‘язуючи їх діяти в чітко визначених межах та умовах; по-третє,
ліцензування забезпечує належне функціонування механізму контролю за
дотриманням суб‘єктами господарських відносин ліцензійних умов та надає
можливість оперативного реагування в разі допущення правопорушень в цій
сфері [5, с. 141-142].
Ліцензійні
умови щодо видів господарської діяльності,
для
провадження яких
необхідні
спеціальні
знання,
включаються
кваліфікаційні
вимоги
до
працівників суб'єктів господарювання юридичних осіб та до фізичних осіб – підприємців [1, с.6].
Так, І. Стройко відзначає, що для операторів, які використовують
кабельний зв'язок з метою надання телевізійних програм абонентам у рамках
закону, необхідно отримати ліцензію на надання послуг з технічного
обслуговування й експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж теле- та
радіомовлення [3, с. 24].
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Відповідно до ч. 7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації»
ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:
1) надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного
обслуговування електрозв`язку : місцевого; міжміського; міжнародного;
2) надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з використанням
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного
обслуговування і надання в користування каналів електрозв`язку:
місцевого; міжміського; міжнародного;
3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і
надання в користування каналів електрозв`язку;
4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж.
Що стосується змін, внесених законодавцем до п. 16 ст. 32 Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації», то
тут можна відзначити, що нова редакція вищевказаного Закону передбачає
право споживача за його особистим зверненням до оператора, провайдера,
що надає телекомунікаційні послуги, та з урахуванням технічної можливості
обладнання телекомунікаційної мережі отримати розшифрування рахунку за
фактично надані послуги за рахунковий період, до якого споживач має
претензії [4, с. 7]
Отже, слід зазначити, що телекомунікація відіграє одну з ключових
ролей у розвитку економіки будь-якої держави. Вона забезпечує громадянам
можливість швидкого отримання важливої інформації, включаючи відомості
про діяльність влади, збільшує зв‘язки у діловому колі. Також, на розвиток
ринку телекомунікаційних послуг впливає рівень правової регламентації
даного напрямку, що забезпечує умови для справедливої конкуренції та
сприяє її активному розвитку і становленню. Проте незважаючи на здобутки
у даній сфері, законодавство в цій сфері потребує подальшого
вдосконалення.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ
Юридична відповідальність – одне з найбільш складних та дискусійних
питань правової науки. Саме юридична відповідальність є найважливішим
механізмом гарантії та забезпечення прав і свобод суб'єктів правовідносин.
Юридична відповідальність, перш за все, існує з метою охорони
суспільних відносин та державного ладу. Забезпечення прав і свобод людини
є головним обов'язком держави. Цим самим держава встановлює можливість
застосування примусу, однією з форм якого є юридична відповідальність.
Окрім цього, відповідальність також має непересічний виховальний вплив,
кожне покарання за правопорушення передусім відкладається у свідомості
особи.
Дослідники юридичної відповідальності, серед яких О.С. Іоффе, С.Н.
Братусь, О.Є. Лейст, І.І. Лукашук, І.С. Самощенко, підкреслюють, що немає
жодного питання права, яке водночас було б настільки досліджене, заплутане
та актуальне, як поняття юридичної відповідальності.
На думку деяких вчених, юридична відповідальність є особливим
різновидом соціальної відповідальності, засобом державного забезпечення,
охорони і захисту як природного так і позитивного права, у зв‘язку з
правомірною або протиправною поведінкою суб‘єктів суспільних
відносин [2, с. 26].
Юридична відповідальність є важливим елементом правового
регулювання
суспільних
відносин,
сутність
якого
полягає
в
цілеспрямованому впливі на поведінку індивідів за допомогою юридичних
засобів. Завдяки цьому комплексному впливу стає можливим гідне
впорядкування суспільних відносин, надання їм певної системності та
стабільності, уникнення різких загострень соціальних конфліктів,
максимально можливе втілення принципів соціальної справедливості.
Існування права як регулятора суспільних відносин в усі часи обумовлене
саме необхідністю підтримувати правопорядок у неоднорідному, сповненому
внутрішніх протиріч суспільстві задля запобігання будь-яким небажаним
відхиленням від встановлених правил поведінки [3, с. 23].
Юридична відповідальність, як самостійний і необхідний елемент
механізму правового регулювання характеризується такими ознаками:
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 вона являє собою вид державного примусу;
 єдиною підставою до її застосування виступає правопорушення;
 вона функціонує шляхом вжиття певних негативних заходів до осіб,
що скоїли правопорушення [3].
Як вважає Грек Т. Б. всі види юридичної відповідальності
характеризуються такими ознаками:
 Фактичною ознакою виникнення юридичної відповідальності
виступає правопорушення.
 Притягнення правопорушника до юридичної відповідальності
здійснюється в певному процесуальному порядку в результаті здійснення
правозастосовчої діяльності.
 Притягнення до юридичної відповідальності, як й інші види
правозастосовчої діяльності, здійснюється уповноваженими державними
органами та їх посадовими особами, йому притаманний державно-владний
характер.
 Чітка нормативна регламентація її здійснення.
 Притягнення до юридичної відповідальності є невіддільним від
державного примусу. Державний примус за скоєне правопорушення чітко
регламентується в санкціях правових норм, які визначають його вид і міру.
Цей примус завжди звернений на правопорушника - особу, яка скоїла
протиправне діяння. Він несе за собою негативні для правопорушника
наслідки (позбавлення його певних благ, які йому належали до факту
правопорушення) [1, с. 22].
Юридична відповідальність і державний примус тісно пов‘язані між
собою, але їх не можна повністю ототожнювати. Юридична відповідальність
завжди заснована на примусових санкціях. У свою чергу державний примус
може здійснюватись і поза юридичною відповідальністю, у разі суспільної
необхідності в умовах надзвичайного або воєнного стану (реквізиція,
карантин, відселення).
Ще однією важливою ознакою юридичної відповідальності є наявність
певних втрат для винної особи, які передбачені законом. Позбавлення
правопорушника певних благ є необхідною умовою юридичної
відповідальності. Ці втрати є реакцією держави на шкоду, заподіяну
правопорушником суспільству, державі або окремій особі, і можуть носити
для правопорушника особистий, майновий або організаційний характер.
Варто зазначити, що юридична відповідальність є важливим фактором у
процесі реалізації прав і свобод суб'єктів правовідносин та здійснення
державними органами покладених на них функцій для забезпечення
законності та дисципліни. Отже, можна дійти висновку, що під юридичною
відповідальністю слід розуміти можливість настання негативних наслідків
для суб'єкта правопорушення державно-примусового характеру.
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ПОНЯТТЯ ЗАКОННОСТІ В ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ ТА
ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА
Побудова правової держави потребує постійного вдосконалення
діяльності всього його апарату і, зокрема, органів виконавчої влади.
Необхідною умовою їхньої діяльності є високий рівень дотримання
законності та дисципліни. Законність і дисципліна – основні умови існування
будь-якої демократичної держави, її обов‘язкові риси. Вони невід‘ємні одна
від одної. Законність можлива тільки при суворому дотриманні дисципліни
усіма фізичними і юридичними особами, а дисципліна, в свою чергу,
обумовлюється рамками закону. Одним з основних та пріоритетних завдань
Української держави на сучасному етапі її розвитку є забезпечення
дисципліни та законності у суспільних відносинах. Дотримання та зміцнення
законності у фінансовій діяльності залежить від рівня фінансової дисципліни
в державі та наявності реальних (дійових) механізмів відповідальності
суб‘єктів такої діяльності у разі вчинення ними фінансових та інших
правопорушень.
Існує значна кількість вчених, які вивчали різноманітні аспекти
законності та дисципліни: В.Б. Авер‘янов, О.Ф. Андрійко, О.В. Баклан, О.М.
Бандурка, В.М. Гаращук, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, В.В.
Лазарєв, Н.Р. Нижник, О.В. Ряшко, , Д.П. Цвігун та інші.
Одним з основних та пріоритетних завдань Української держави на
сучасному етапі її розвитку є забезпечення дисципліни та законності у
суспільних відносинах. Таке завдання отримало нормативне визначення в
Конституції України, в якій закріплено, що «держава відповідає перед
людиною за свою діяльність» (ст. 3); «органи законодавчої, виконавчої та
судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією
Конституцією межах і відповідно до законів України» (ст. 6); «Конституція
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові
акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй»
(ст. 8); «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні
посадові особи зобов‘язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у
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спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст. 19) [3,
с. 110].
Законність – атрибут існування та розвитку демократично
організованого суспільства. Вона необхідна для забезпечення свободи і
реалізації прав осіб, утворення та функціонування громадянського
суспільства, є обов‘язковою для усіх елементів державного механізму
(державних органів, державних організацій, державних службовців),
громадянського суспільства (громадських та релігійних організацій,
політичних формувань, підприємств та господарських товариств тощо), а
також для фізичних осіб (як громадян держави, так і для іноземних громадян
та для осіб без громадянства). Виникнення законності пов‘язане з
виникненням права і не мусить від нього відриватись [2].
Законність відображає правовий характер організації суспільнополітичного життя, органічний зв‘язок права та влади, права та держави,
права та суспільства. Законність стосується як сфери правотворчості, так і
сфери правореалізації, оскільки вимога до дотримання законності стосується
як вищих органів державної влади та інших державних органів, які
ухвалюють у межах своєї компетенції підзаконні акти, так і безпосередніх
виконавців законів: посадових осіб, громадських організацій та громадян.
Законність є основним принципом державного та суспільного життя,
оскільки він закріплений в ст. 68 Конституції України. Законність можна
вважати критерієм правового життя суспільства, оскільки вона відображає
правові особливості його організації та є комплексним соціально-правовим
явищем, яке характеризує організацію та функціонування суспільства і
держави на правових засадах. Можна розуміти законність також як загальний
принцип демократичної політичної системи, що полягає у верховенстві
права, неухильному виконанні законів та інших правових актів органами
державної влади, посадовими особами, об‘єднаннями громадян і окремими
громадянами, припинення правопорушень, невідворотності правової
відповідальності у гарантуванні прав і свобод людини [4].
Законність розглядається з різних позицій, однак найчастіше
зустрічається характеристика її як принципу державної діяльності, як методу
державного керівництва суспільством і як режиму (стану) суспільних
відносин, що відповідає вимогам законів та інших нормативних актів. При
цьому, аналіз законності як певного режиму суспільних відносин має
найбільше практичне значення, оскільки в ньому відображається реальний
стан законодавства та його дотримання. Принцип же законності – це
своєрідний ідеал, досягти якого практично неможливо, тому що в підсумку
він означає дотримання норм права абсолютно всіма учасниками суспільних
відносин без будь-якого винятку, чого в реальному житті, зрозуміло, не може
бути.
З огляду на це, в багатьох працях законність визначається саме як
певний режим, порядок, стан суспільних відносин, яких характеризується
відповідністю їх законам та підзаконним нормативним актам [1, с. 12].
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Забезпечення законності та дисципліни в публічному управлінні
досягається під час повсякденної діяльності державних органів і знаходить
своє зовнішнє відображення в припиненні порушень законів та дисципліни;
застосуванні заходів із ліквідації причин і умов, які їх породжують;
відновленні порушених прав і законних інтересів громадян, громадських
організацій; покаранні винних у порушенні законності та дисципліни; у
вихованні у працівників апарату управління суворого дотримання державної
дисципліни.. Законність є базовою категорією, закріпленою в ч. 1 ст. 68
Конституції України як принцип діяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, громадян і їх об‘єднань, який зобов‘язує їх
дотримуватись Конституції та законів України, тобто законність вимагає
дотримання та виконання лише правових норм. На відміну від законності,
дисципліна є іншою категорією, оскільки її правове регулювання
здійснюється не тільки законами України, але й указами Президента України
та іншими підзаконними актами, а її виконання базується на вимогах як
правових, так і інших соціальних норм [4].
Дисципліну можна визначити як умову ефективного функціонування
суспільства і держави, стан суспільних відносин, що передбачає особливі
форми зв‘язків і стосунків між суб‘єктами дисциплінарних відносин, які
спрямовані на неухильне додержання (виконання) встановлених у державі та
суспільстві загальнообов‘язкових вимог [3, с. 110].
Одним із різновидів дисципліни є фінансова, під якою розуміють чітке
дотримання закріплених нормами права розпоряджень, що регулюють
порядок формування, розподілу й використання публічних грошових фондів.
Вимоги фінансової дисципліни обов‘язкові не тільки для підприємств усіх
форм власності і громадян, а й для органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Отож, можна зробити висновок, що законність – це певний порядок,
режим, стан суспільних відносин, що характеризується їх відповідністю
законам і підзаконним правовим нормам, виданим відповідно до законів.
Дисципліна – це стан суспільних відносин, що передбачає особливі форми
зв‘язків і стосунків між суб‘єктами дисциплінарних відносин, які спрямовані
на неухильне додержання загальнообов‘язкових вимог. Дисципліна є
ширшим поняттям ніж законність, так як дотримуються інші соціальні
норми. Таким чином, забезпечення законності та дисципліни досягається в
процесі повсякденної діяльності державних органів і знаходить своє
зовнішнє відображення в припиненні порушень законів і дисципліни;
відновленні порушених прав і законних інтересів громадян, громадських
організацій; покарання осіб, винних у порушенні законності та дисципліни; у
створенні атмосфери неминучості покарання за порушення вимог законності
та дисципліни.
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ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Сучасний стан розвитку державних фінансів України характеризується
значною актуальністю дослідження питання підвищення контролю за
ефективністю використання фінансових ресурсів держави. Останніми роками
відбувається реформування та постійне вдосконалення системи державного
фінансового контролю, впроваджуються сучасні методи та інструменти
контролю. Державний фінансовий контроль відіграє важливу роль у системі
контролю державних фінансів, адже в рамках саме цього виду державної
діяльності
здійснюється
первинний та безпосередній контроль за
використанням ресурсів держави, дотриманням їх цільового призначення та
принципів ефективності.
У вітчизняній науці існує ціла низка підходів до визначення основних
понять у сфері державного фінансового контролю, проте для реалізації
успішної стратегії розвитку державного фінансового контролю необхідним є
вироблення єдиного підходу до визначення поняття фінансового контролю та
закріплення такого поняття на законодавчому рівні.
Дослідженням теоретичних аспектів поняття та сутності державного
фінансового контролю займалася значна кількість фахівців: О. Ахмедова,
О. Барановський, О. Василик, Н. Верхоглядова, Ю. Воронін, Г. Дмитренко,
І. Іванова, Ю. Ровінський, Л. Воронова, В. Лебедев та інші. Проте й досі не
вироблено єдиного підходу щодо визначення поняття «державний
фінансовий контроль», а також відсутнє законодавче визначення цього
правового явища.
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Поняття державного фінансового контролю поєднує в собі такі категорії
як «фінанси» та «контроль». Якщо фінанси в науковій літературі визначають
як економічні відносини, пов‘язані з формуванням, розподілом та
використанням грошових фондів і доходів, то тлумачення контролю є
різноспрямованим. Контроль як категорію можна досліджувати в межах
різних наук (менеджменту, права, соціології, фінансів, бухгалтерського
обліку тощо). Зокрема, досить розповсюдженою є позиція щодо контролю як
управлінської категорії. Причому О. П. Кириленко стверджує, що фінансовий
контроль є одним з елементів управління фінансами; особлива діяльність з
перевірки правильності вартісного розподілу ВНП, утворення і витрачання
фондів грошових коштів [1, с. 75].
Погляд на категорію фінансового контролю розглядається також у
працях з юриспруденції. В правовому аспекті контроль пов‘язують з
дотриманням законів і нормативних актів при здійсненні фінансових
операцій юридичними та фізичними особами. Однак у процесі організації
фінансового контролю перевіряють не лише законність господарських
операцій, але і їх доцільність, ефективність, тому вказаний підхід потребує
уточнення та розширення. У межах цього підходу контроль може
розглядатися під різними кутами: як економічна влада, як форма прояву
фундаментальних відносин власності на фактори виробництва – основної
умови організації виробництва на мікрорівні економіки та як складовий
елемент системи управління. Дві ці позиції мають право на існування,
оскільки вони відбивають внутрішні відносини, що випливають з відносин
власності, і зовнішні відносини, пов‘язані з функціонуванням системи
управління. Зрозуміло, що, маючи нормативно-правове закріплення,
фінансові відносини стають об‘єктом дослідження юриспруденції [6, с. 245].
У межах правового підходу фінансовий контроль можна також
розглядати як інститут або сукупність органів, що здійснюють фінансовий
контроль. Суб‘єктами фінансових відносин виступають юридичні та фізичні
особи, які можуть бути носіями суб‘єктивних юридичних прав й обов‘язків. З
одного боку, учасником фінансових відносин є суб‘єкти, що представляють
інтереси держави у сфері державних фінансів, з іншого, – суб‘єктами є
юридичні та фізичні особи, які, виконуючи покладені на них юридичні
обов‘язки, сприяють мобілізації або використанню фінансових ресурсів.
Власне дослідженням сутності державного фінансового контролю
займалися ряд науковців, наукові позиції яких можна об`єднати у декілька
груп. Перша група авторів зводить такий контроль до нагляду відповідних
органів з боку держави за дотриманням вимог законодавства економічними
суб`єктами у процесі здійснення своєї господарської діяльності. Зокрема,
Л. Гуцаленко, В. Дерій, М. Коцупартий розглядають його як різновид
фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного
фінансового контролю, що полягає у встановленні фактичного стану справ
щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному суб`єкті
[3, с. 112]. О. Стеблянко вважає, що під державним фінансовим контролем
80

потрібно розуміти контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх
рівнів, а також спеціально створених установ за фінансовою діяльністю всіх
економічних суб‘єктів: держави, підприємств та установ. Він включає
контроль за дотриманням фінансово-економічного законодавства в процесі
формування і використання грошових фондів, оцінку ефективності
фінансово-господарських операцій та доцільність здійснюваних витрат [5,
с. 214]. Ю. Пивовар визначає державний фінансовий контроль як діяльність
органів державної влади щодо забезпечення законності і фінансової
дисципліни та інформування громадськості у сфері управління державними
фінансовими ресурсами та фінансово-господарською діяльністю суб‘єктів
господарювання [4, с. 6]. Другу групу становлять автори, які визначають,
що головним завдання державного фінансового контролю є контроль за
законним та раціональним розпорядженням фінансових ресурсів держави.
Так, Н. Хімічев трактує його як контроль за законністю та доцільністю дій зі
створення, розподілу та використання грошових фондів держави та суб`єктів
місцевого самоврядування з метою ефективного соціально – економічного
розвитку країни та регіонів [7, с. 22]. О. Воронін доповнює дане визначення
тим, що державний фінансовий контролю за формуванням, розподілом та
використання фінансових ресурсів держави здійснюється з метою виявлення
та попередження недоліків у роботі підконтрольних суб`єктів [4, с. 4].
До третьої групи потрібно віднести науковців, які вбачають у
державному фінансовому контролі не тільки нагляд, а й попередження
порушень у фінансовій сфері суб`єктами господарювання. Зокрема,
С. Мочерний вказує, що державний фінансовий контроль – це одна з
найважливіших функцій державного управління, що спрямована на
розкриття відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й
ефективності управління фінансовими ресурсами й іншою державною
власністю, а за наявністю таких відхилень – на своєчасне прийняття
відповідних коригувальних і превентивних заходів [2, с. 434]. П. Германчук
розширює дане поняття зазначаючи, що реалізація державного фінансового
контролю передбачає також блокування незаконних фінансових операцій і
здійснення компенсації збитків, завданих державі, суб`єктам господарювання
та громадянам [4, с. 7].
Таким чином, під державним фінансовим контролем потрібно розуміти
діяльність, що здійснюються органами державної влади, зокрема, і
спеціально створеними, органами місцевого самоврядування, суб`єктами
господарювання державної та комунальної форми власності по стеженню за
функціонування будь-якого об`єкта в частині утворення, розподілу та
використання ними державних фінансових ресурсів з метою оцінки
економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в
ній відхилень, що перешкоджають законному й ефективному використанню
майна і коштів. Враховуючи важливість законодавчого визначення цього
правового явища для ефективної діяльності суб‘єктів державного
фінансового контролю, пропонуємо внести в Закон України «Про основні
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засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», якими
передбачити визначення державного фінансового контролю в окремій статті
цього нормативно правового акту.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І
РОЗВИТКУ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Роль правлячої політичної еліти надзвичайно важлива в будь-якій
державі й особливо актуалізується на етапах становлення або трансформації
тієї чи іншої системи. Саме тому дослідження правлячої політичної еліти
особливо цінне у відносно молодій державі Україні.
Метою даного дослідження є аналіз становлення політичних еліт у
період незалежності України, з'ясування їх ролі в державотворчих процесах,
визначення проблеми становлення і функціонування української
національної еліти та напрями удосконалення державної політики щодо
формування якісних політичних еліт у сучасній Україні.
В Україні, починаючи з 90-х рр., проблемою еліт у тому чи іншому
контексті займалися такі сучасні науковці, як О.Білий, Д.Видрін, С.Вовканич,
Б.Гаврилишин, В.Голубь, О.Гринів, А.Колодій, І.Курас, Б.Кухта,
О.Лазоренко, В.Лизанчук, В.Литвин, В.Малахов, М.Михальченко, А.Пахарев,
М.Пірен, В.Потульницький, В.Танчер, М.Шульга, Б.Ярош.
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За роки перебування України у складі Радянського Союзу поняття
національної еліти в не існувало ні в теорії (поняття «національний» з
погляду партійної номенклатури передбачало «націоналістичний»), ні на
практиці – через систематичне перетасування керівних кадрів, здійснюване
єдиною правлячою партією [1, с. 36]. Формування політичного лідерства
відбувалося переважно двома шляхами: як наслідок добору та розстановки
колишніх комуністів, незалежно від того, змінили вони свої погляди чи ні, та
як результат входження в політику нових груп та окремих громадських
діячів, наукової інтелігенції, безпосередньо не пов‘язаних ні з комуністичним
режимом, ні з опором йому. У своїй переважній більшості вони почали
задовольняти власні інтереси, не мали професійних умінь і навичок
управління, і хоча робили спроби діяти адекватно до суспільно-політичних
змін і колізій, однак проявляли безпорадність у вирішенні складних
соціальних та економічних проблем, які постали перед суспільством.
Тяжіючи до історичного надбання, політичні лідери продовжували традицію
боротьби проти когось, а не за щось.
Дев‘яності роки позначилися досить помітним червоним забарвленням,
появою великої кількості політичних лідерів популістського характеру, на
зміну яким через надто швидку трансформацію за політичними
уподобаннями й орієнтаціями прийшла строката та мінлива еліта, що
динамічно здійснювала перехід від одного політичного табору до іншого. Як
справедливо зазначає
І. Дзюба, «відбувся раптовий викид у псевдоеліту,
склалася «гримуча суміш», в якій змішались осколки радянської партійної
номенклатури, політичні кар‘єристи, демагоги, сумнівного походження
скоробагатьки» [2, с. 36]. Здебільшого це відбувалося через те, що
самоідентифікація та самоусвідомлення лідерами своєї ролі в процесах
адміністративного реформування призвели до ситуації, коли прагнення
знайти своє місце в політиці вступало у суперечність із звичним для них
станом чиновництва. Пошук оптимальних форм самоорганізації та захисту
власних інтересів зумовив вибір шляхів власної політичної реалізації:
шляхом створення власних політичних партій чи організацій, комбінуючи
складні
схеми
із
загальнодержавними
політично-економічними
угрупуваннями чи просто зберігаючи нейтралітет. Фактично, час був
витрачений на боротьбу різних політичних сил за владу, яка диктувалася
переважно економічними інтересами та точилася навколо питання про те, яка
група політичної еліти контролюватиме доступ до розподілу економічних і
фінансових ресурсів країни і здійснюватиме приватизацію національного
надбання.
Безперечно, суперечливість умов формування і розвитку політичної
еліти нашої держави породила суперечливі оцінки її характеру і
можливостей. Щонайперше слід зазначити, що якщо донедавна політичною
елітою вважали переважно закриту групу політичних лідерів, то нині цим
терміном визначають соціальні суб‘єкти, пов‘язані з проблемами політичного
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розвитку, які суттєво впливають на соціально-політичні процеси й на
розвиток суспільства.
Державотворчі
процеси
в
Україні
уповільнює
відсутність
загальнодержавної національної ідеології, головних морально-духовних
цінностей, на які має орієнтуватися нація у своєму поступі. У цілому це
гальмує духовно-культурний розвиток української нації, не сприяє
зміцненню національної самосвідомості і діє на користь силам, не
зацікавленим у зміцненні української державності [3, с. 24]. Заклики до
духовного відродження, перебудови економіки, модернізації, євроінтеграції
тощо, не підкріплюються реальними діями, поглиблюють у національній
самосвідомості почуття втрати загальнонаціональної перспективи.
Тому ціннісний зміст відповідальності політичної еліти полягає у
справлянні владно-управлінського впливу на основі глибоких моральних
переконань, які відіграють роль внутрішніх критеріїв оцінки мотивів, цілей,
змісту і результатів її поведінки, діяльності, а також дій інших людей.
Останні формуються і закріплюються через:
 усвідомлення політичною елітою сенсу та наслідків своєї політичної
діяльності;
 патріотизм і відчуття причетності до прийняття суспільно значимих
рішень;
 переконаність у правильності обраного політичного курсу та
адекватності засобів для його реалізації;
 професіоналізм і компетентність, готовність до інновацій і
постійного особистісного зростання;
 наявність політичної волі і розвиненого почуття обов'язку;
 гуманність, відчуття справедливості, співпереживання, емпатію тощо.
Усе зазначене вище можна трактувати як здатність політичної еліти до
морально-психологічного розв'язання конкретних суспільних проблем,
наявність у її представників внутрішньої потреби у моральних діях та
вчинках, що, у свою чергу, передбачає домінування таких регуляторів їх
владноуправлінської діяльності, як «…моральні переконання, моральні
якості (почуття відповідальності, совість, безкомпромісність тощо), моральні
звички, здібності та дії» [5, с. 6].
Здобуття незалежності не супроводжувалося явним розривом із
попереднім періодом, трансформацією політико-управлінської еліти,
переходом до нового, якісного стану. На рівні еліти спостерігається
спадковість, клановість, протекціонізм, перенесення суттєвих старих ознак та
норм у політичну культуру та політичну практику сучасної еліти незалежної
Української держави. Протягом перших років незалежності чинився опір
колишньої політико-управлінської еліти, справлявся суперечливий,
деструктивний вплив на перебіг суспільно-політичних процесів в Україні.
У цілому процесу формування української політико-адміністративної
еліти ще далеко до завершення, і для неї характерні не тільки глибокі
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ідеологічні розбіжності між різними прошарками, а й не менш значущі
регіональні відмінності. Тільки зміцнення незалежної держави може стати
фундаментом сильної національної політичної еліти, здатної мислити і діяти
відповідно до сучасних реалій. Важливою умовою демократичного розвитку
України є не тільки формування власної, нової, національно орієнтованої
еліти, але й узгодження дій еліти й контреліти. Вчасна ротація еліт і
контреліт, залучення нових управлінців-професіоналів, остаточна заміна
"радянської номенклатури", модернізація та оновлення політичних еліт є
одними із базисів утворення професійної політико-управлінської еліти.
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ДОГОВОРИ ПОСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Раціональна організація постачання підприємств ресторанного
господарства сировиною, напівфабрикатами, продуктами і матеріальнотехнічними засобами є найважливішою передумовою ефективної і ритмічної
роботи виробництва, що дозволяє більш повно задовольняти споживчий
попит, сприяє прискоренню оборотності коштів, зниженню витрат і
підвищенню рентабельності.
До організації продовольчого постачання підприємств ресторанного
господарства висуваються такі вимоги: забезпечення широкого асортименту
товарів в достатній кількості і належної якості протягом року; своєчасність і
ритмічність завезення товарів при дотриманні графіка завезення; скорочення
ланцюга просування товарів; оптимальний вибір постачальників і своєчасне
укладання з ними договорів на поставку товарів.
Для забезпечення підприємства продовольчими продуктами необхідно
вирішити такі завдання: що закупити, скільки закупити, у кого закупити, на
яких умовах закупити. Для цього необхідно: укласти договір,
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проконтролювати його виконання, організувати доставку та організувати
складування і зберігання
На підприємствах ресторанного господарства повинен формуватися
список потенційних постачальників, який постійно обновлюється та
доповнюється [1]. Діяльність між підприємцями і постачальниками
регулюється на підставі договору поставки.
Відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець
(постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується
передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для
використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не
пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним
використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього
певну грошову суму.
Структура і зміст договору поставки визначається сторонами, котрі
укладають його. У ньому постачальник і покупець мають враховувати ряд
правил, дотримання яких при складанні договору дозволяє сторонам
уникнути непорозумінь, що пов'язані з тими чи іншими умовами. Тому дуже
важливо, що договір містив всі необхідні реквізити, які не суперечили б
чинному законодавству. Формулювання умов договору мають бути точними
та виключати можливість їх двоякого тлумачення.
Договір вважається укладеним, якщо сторони досягли в належній формі
згоди за всіма істотними умовами договору [3].
Істотними умовами договору поставки продуктів харчування є: предмет,
ціна, якість товарів, що постачаються, комплектність товару.
Відповідно до ГК України постачальник (продавець)має такі обов‘язки:
засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним
документом, який надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в
договорі; розпорядитися товарами у десятиденний строк, а щодо товарів, які
швидко псуються - протягом 24 годин від моменту одержання повідомлення
покупця (одержувача) про відмову від товару, якщо покупець (одержувач)
відмовився від прийняття товарів, які не відповідають за якістю стандартам,
технічним умовам, зразкам (еталонам); за свій рахунок усунути дефекти
виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити товари, якщо не
доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем (споживачем)
правил експлуатації або зберігання виробу; у разі поставки некомплектних
виробів постачальник (виробник) зобов'язаний на вимогу покупця
(одержувача) доукомплектувати їх у двадцятиденний строк після одержання
вимоги або замінити комплектними виробами у той самий строк, якщо
сторонами не погоджено інший строк.
В той же час одержувач (покупець) має право: відмовитися від
прийняття і оплати товарів, а якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати
повернення сплаченої суми, у разі поставки товарів більш низької якості, ніж
вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном);у разі,
якщо недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх
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постачальнику, покупець має право: прийняти товари, які відповідають
стандартам або технічним умовам, але виявляться більш низького сорту, ніж
було зумовлено з оплатою за ціною, встановленою для товарів відповідного
сорту, або відмовитися від прийняття і оплати поставлених товарів [4].
За невиконання або неналежне виконання зобов'язання до винної
сторони застосовується залікова неустойка, крім випадків поставки товарів
неналежної якості або некомплектних, та недопоставки чи прострочки
поставки товарів, якщо інше не передбачено договором.
Приймання товарів на підприємстві харчування є важливою складовою
технологічного процесу. Прийом проводять у два етапи.
Продукти оцінюють за кількістю і якістю. Перший етап – попередній.
Приймання продуктів за кількістю проводиться по товарно–транспортним
накладним, рахункам–фактурам, шляхом перерахунку тарних місць,
зважуванням. Другий етап – остаточне приймання. Маса нетто і кількість
товарних одиниць перевіряють одночасно з розпакуванням тари. Маса тари
перевіряється разом з прийманням товару.
При виявленні недостачі складається односторонній акт про виявлену
недостачу, цей товар зберігається окремо, забезпечується його збереження й
викликається постачальник. Після остаточного приймання складають акт в 3
примірниках.
Разом із прийманням товарів за кількістю товар приймається ще й за
якістю. У випадку порушення якості товару за ст. 678 ЦК України
наступають такі правові наслідки: покупець, якому переданий товар
неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання
товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:
пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в
розумний строк, відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі
істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не
можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними
витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи
з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:
відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової
суми; вимагати заміни товару. Якщо продавець товару неналежної якості не є
його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків
товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або
виготовлювача товару.
В той же час, відповідно до ДСТУ, забороняється приймати: м'ясо всіх
видів сільськогосподарських тварин без клейма й ветеринарного свідчення;
сільськогосподарську птицю і яйця без ветеринарного свідчення, а також з
неблагополучних по сальмонельозі господарств; консерви з порушенням
герметичності, бомбажем; овочі й плоди з ознаками гнилі; гриби солоні,
мариновані, сушені без наявності якісного посвідчення [2].
Отже, для забезпечення стабільності роботи закладу харчування і як
результат – виготовлення якісної продукції велике значення має завчасне
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укладання договорів про доставку якісних продуктів
напівфабрикатів.

харчування

і
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Однією з найбільш гострих проблем сьогодення в Україні є проблема
зайнятості молоді. Молоде покоління – це трудовий потенціал, що є основою
держави, її продуктивною робочою силою, яка володіє найсучаснішими
знаннями. Разом з тим молодіжний ринок праці має свої особливості: з
одного боку, молодий вік підвищує шанси для зайнятості, а з іншого – через
відсутність трудового досвіду їх зменшує. Тому важливим напрямом
соціальної політики є сприяння зайнятості молоді, підвищення її
професійного рівня, а також соціальний захист у разі настання безробіття тих
молодих людей, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
Недостатня увага до даної проблеми може призвести до відсутності
кваліфікаційного потенціалу в країні, підвищення безробіття та злочинності
серед молоді.
У правовій літературі зазначається, що реалізація права молоді на
працю – це безпосереднє втілення розпоряджень та можливостей, що
закріплені у правових нормах, у життя з метою задоволення інтересів та
потреб молодих громадян у сфері трудового права. Виходячи із цього, можна
стверджувати, що сам процес реалізації права молоді на працю дозволяє не
тільки бачити правові норми на папері, але й реально втілювати їх у життя
[4].
Зайнятість молоді є важливою для суспільства і держави, тому питання
правового забезпечення цієї сфери є одним з пріоритетних напрямів розвитку
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національного права. Закон України «Про зайнятість населення» № 5067 VI, ухвалений Верховною Радою 5 липня 2012 р., розроблений з метою
сприяння ефективній зайнятості населення. Основна мета Закону – створення
ефективного механізму сприяння повній, продуктивній і вільно обраній
зайнятості населення у процесі реалізації соціально-економічної політики
держави, забезпечення конституційних прав і гарантій громадян на працю та
соціальний захист від безробіття. Закон передбачає низку нововведень та
пільг, які повинні забезпечити створення нових робочих місць і покращення
умов для вже існуючих, зокрема, в частині, що стосується першого робочого
місця для молоді [3].
Серед причин молодіжного безробіття в Україні можна виділити такі:
– небажання роботодавців приймати на роботу недосвідчену та
некваліфіковану молодь. Особливо це стосується молодих жінок, оскільки
існує висока ймовірність, що вони братимуть відпустки по догляду за
дитиною та лікарняні;
– відсутність дієвих стимулів для роботодавців при працевлаштуванні
молоді. У процесі трудової діяльності недосвідченого молодого працівника є
реальними ризики пошкодження засобів виробництва або інших фінансових
збитків, а їх додаткове навчання за відсутності ефективної системи
державних компенсацій спричиняє зайві витрати;
– суттєвий розрив між програмами навчання у ВНЗ і потребами
підприємців .
Невідповідність напрямів підготовки молодих фахівців потребам
економіки призводить до професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку
праці. Застарілі навчальні програми і матеріальна база закладів освіти не
сприяють підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи на
сучасному обладнанні за інноваційними технологіями;
– низькі офіційні зарплати для молодих працівників, які пропонуються
на робочих вакансіях, і, відповідно, небажання молоді їх заповнювати;
– високий рівень корупції при влаштуванні на ―престижні‖ вакансії,
особливо в державних установах і на великих підприємствах.
Національному ринку праці молоді притаманний ряд проблем, серед
яких:
– зменшення кількості робочих місць через загальний стан економіки;
– значне податкове навантаження на бізнес з боку держави, яке не
сприяє
створенню нових робочих місць, зростанню оплати праці найманих
працівників і призводить до неформальних трудових відносин;
– відсутність системи розподілу молодих фахівців на стажування або
практику під час навчання і на роботу – після закінчення навчання;
– формальна розробка програм зайнятості та професійного навчання
молодих працівників на загальнодержавному і регіональному рівнях тощо .
На сьогоднішній день питання зайнятості молоді – це не тільки
проблема держави. На нашу думку, громадським об'єднанням також варто
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долучатись до обговорення і шукати ефективні форми вирішення даної
проблеми. На нашу думку, сприяти зменшенню безробіття молоді допомогло
б застосування таких заходів:
1) розробка проектів, орієнтованих на фінансування активних заходів
сприяння зайнятості серед молоді;
2) проведення досліджень з метою визначення спеціальностей,
професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти
випускники;
3) включення до навчальних програм обов'язкового стажування
студентів та розробка механізму пропагування серед студентів та учнів
роботи за сумісництвом у вільний від навчання час та організацію
експериментальних підприємств у навчальних закладах;
4) проведення навчання з техніки пошуку роботи та розповсюдження
матеріалів щодо проблем зайнятості, розширення інформаційного поля про
стан на локальному ринку праці, потенційних роботодавців з метою
створення умов для самовизначення особи;
5) проведення інформативних та навчальних семінарів та тренінгів
щодо можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у
вирішенні проблем зайнятості та підвищенні самооцінки;
6) організація зустрічей з роботодавцями та колишніми безробітними,
які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес;
7) впровадження координації міжнародної діяльності в частині обміну
студентами з метою стажування, виконання волонтерських і тимчасових
робіт.
Отже, на основі всього вищесказаного, можемо зробити висновок, що
лише тоді, коли в Україні буде створене сприятливе підприємницьке
середовище, ми зможемо вирішити багато важливих проблем, у тому числі ті,
які пов‘язані з розвитком економічної активності молоді та реалізації нею
свого трудового потенціалу.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
У сучасному світі види власності постійно розвиваються, з‘являються
нові. Зокрема, інтелектуальна власність є вищим рівнем існування не лише
власності, але й людини, є духовною формою існування приватної та
особистої власності. Як і інші види та форми власності, інтелектуальна
власність потребує захисту.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в умовах переходу
України до повноцінно розвиненої економіки належний захист і охорона
інтелектуальної власності сприятиме притоку інвестицій та інновацій у сферу
інтелектуальної власності, допомагатиме малим і середнім підприємствам,
захищатиме споживачів від неякісних та небезпечних підробок та як наслідок
забезпечить реальне економічне зростання.
Важливість та актуальність теми дослідження закономірно привертала
увагу значної кількості вітчизняних науковців та практиків. Окремі питання
захисту права інтелектуальної власності досліджували такі науковці, як:
Ю.Г. Матвєєва, В.І. Жукова, С.Д. Волошка, Н.М. Мироненко, В.М. Крижна,
Г.А. Андрощук, О.Д. Святоцький, Г.В. Корчевний та ін.
Метою дослідження є дослідження стану захисту прав інтелектуальної
власності в Україні та визначення основних шляхів посилення їх захисту.
Перш за все, розглянемо сутність інтелектуальної власності, Так,
відповідно до Конвенції, що була підписана 14 липня 1967 року та
засновувала
Всесвітню
організацію
інтелектуальної
власності,
інтелектуальна власність включає права, які відносяться до:
- літературних, художніх та наукових творів;
- виконавчої діяльності артистів, звукозаписи, радіо- та телевізійних
передач;
- винаходів в усіх галузях людської діяльності;
- наукових відкриттів;
- виробничих зразків;
- товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменуванням та
комерційних позначень;
- захисту проти нечесної конкуренції;
- усі інші права, що відносяться до інтелектуальної власності у
виробничій, науковій, літературній та художній областях.
Всесвітня організація інтелектуальної власності сприяє охороні
інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва держав та
взаємодії з іншими міжнародними організаціями До складу Всесвітньої
організації інтелектуальної власності входять понад 170 країн, Україна
долучилася - з 26 квітня 1970 року.
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Також, у зв‘язку зі вступом України до Світової організації торгівлі
16.05.2008, наша країна долучилася до Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності, яка сприяє ефективній і належній охороні прав
інтелектуальної власності, та водночас не стає бар‘єрами для законної
торгівлі.
Окрім міжнародних норм, в Україні діють норми національного
законодавства, якими регулюються відносини та права інтелектуальної
власності та забезпечується їх захист:
- Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
«Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», які були прийняті 15.12.1993 р. та якими регулюються
питання охорони інтелектуальної власності;
- Закон України «Про авторське право і суміжні права», який був
прийнятий 23.12.1993 р. та визначає об‘єкт і суб‘єкт відносин
інтелектуальної власності та способи захисту порушених прав у сфері
інтелектуальної власності, а також визначає, що порушення авторського
права і (або) суміжних прав в Україні дає підстави для судового захисту своїх
інтересів у порядку господарського, цивільного, кримінального судочинства.
На даний час в Україні продовжується розвиток сфери інтелектуальної
власності, відбувається гармонізація відповідного законодавства із
законодавством ЄС та міжнародними стандартами, а також посилюється
правове забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.
Захист прав інтелектуальної власності представляє собою заходи, що
застосовують у випадках, коли права на той чи інший об‘єкт інтелектуальної
власності порушені або оскаржені [2].
Згідно до норм чинного законодавства України такий захист передбачає
діяльність уповноважених державних органів із визнання, поновлення прав, а
також усунення перешкод, що стають на заваді реалізації прав та законних
інтересів суб‘єктів права у сфері інтелектуальної власності. Ця діяльність
здійснюється у встановленому законодавством порядку, тобто із
застосуванням належної форми, засобів і способів захисту.
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший
твір (авторське право), виконання, фонограму, відеограму та програму
(передачу) організації мовлення (суміжні права), наукове відкриття, винахід,
корисну модель, промисловий зразок та їх захист визначені у Цивільного
кодексу України. Зокрема, повний перелік об‘єктів права інтелектуальної
власності закріплені в ст. 420 Цивільного кодексу України, загальні способи
захисту права інтелектуальної власності - в ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу
України [1].
Частиною 1 ст. 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна
особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної
власності [1].
Судовий захист прав інтелектуальної власності є найефективнішим
способом захисту порушених прав та може здійснюватися в порядку
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цивільного,
господарського,
кримінального
та
адміністративного
судочинства [3]. Водночас, такий судовий захист на даний час є доволі
складним, тривалим та недосконалим процесом.
Особливою проблемою захисту прав інтелектуальної власності сьогодні
є її захист у мережі Інтернет, оскільки українське законодавство чітко не
врегульовує порядок такого захисту та породжує на практиці труднощі для
осіб, чиї права порушені, також відсутня чітка правова база для блокування
сайтів, які розповсюджують піратську продукцію.
Водночас, зміцнення прав інтелектуальної власності є важливим
фактором економічного розвитку країни, передання технологій, зростання
цінності інновацій. Захист інтелектуальної власності позитивно впливає на
економіку за рахунок збільшення валового внутрішнього продукту,
створення робочих місць, податкових надходжень, розвитку і
конкурентоздатності компаній.
Отже, належна охорона інтелектуальної власності є важливою для
економічного зростання і розвитку України, а підробки і піратство має
негативні наслідків для економіки України та поширюються майже на всі
категорії товарів, а також на інноваційну сферу, чим становлять загрозу для
безпеки споживачів і здоров‘я населення [4]. Зазначене свідчить про
необхідність посилення захисту авторських прав, як основи інтелектуальної
власності.
На нашу думку, для посилення захисту прав інтелектуальної власності
державним органам України слід здійснити низку заходів:
- вжити заходи проти порушення прав у мережі Інтернет та
розповсюдження піратського програмного забезпечення;
- посилити контроль за дотриманням кримінального законодавства;
- вдосконалити систему охорони авторських прав шляхом
вдосконалення судової системи України, що дозволить скоротити тривалість
розгляду справ із захисту прав інтелектуальної власності;
- визначити чіткі правила щодо знищення товарів, які порушують права
інтелектуальної власності.
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ДОГОВІР НАДАННЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ
Кейтеринг відноситься до одного з напрямів виробничо-торговельної
діяльності підприємств і полягає у виїзному (поза місцем розташування
закладу) ресторанному обслуговуванні споживачів, а також наданні послуг
обслуговування виїзного заходу та реалізації готової продукції, товарів
споживачам [2].
Слово «кейтеринг», як додаткова послуга чи окремий вид діяльності,
увійшло в ужиток працівників сфери ресторанного господарства України
порівняно
недавно,
що
пояснює
недостатній
розгляд
його
загальноекономічної сутності, недостатню опрацьованість нормативноправового забезпечення, відсутність класифікації кейтерингу з метою
розробки обліково-аналітичного забезпечення для управління даним видом
послуг. На даний час цей вид діяльності стрімко розвивається і
вдосконалюється, заклади, які надають такі послуги, значно підвищують
свою конкурентоспроможність на ринку послуг.
В чинному законодавстві України відсутнє визначення «кейтеринг», і як
наслідок, немає поняття «договір кейтерингу». Світовий досвід щодо
регулювання надання послуг кейтерингу показує, що в державі мають
існувати певні нормативні акти та загальні вимоги стосовно договору
кейтерингу, оскільки як і будь-який інший вид підприємницької діяльності
він має законодавчо регулюватись. Розгляд та аналіз договору кейтерингу
здійснювався на основі типового «Договору про надання кейтерингових
послуг» [4] .
В Україні регулювання договорів надання кейтерингових послуг
регулюються нормами та статтями Цивільного та Господарського кодексів
Ураїни.
Згідно з ч. 1 ст. 901 ЦК за договором про надання послуг одна сторона
(виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу, якщо інше не встановлено договором [3]. Так за договором надання
кейтерингових послуг виконавець зобов‘язуються здійснити виїзне
обслуговування заходів на основі всіх істотних умов, зазначених у договорі, а
замовник зобов‘язується оплатити виконавцю зазначені послуги.
Договір надання кейтерингових послуг є двостороннім, консенсуальним
та оплатним. Здійснювати кейтерингову діяльність можуть як фізичні так і
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юридичні особи, однак це обов‘язково повинен бути суб‘єкт
підприємницької діяльності.
Істотними умовами договору надання кейтерингових послуг є:
- предмет договору;
- ціна;
- дата виконання;
- місце виконання.
Предметом договору надання кейтерингових послуг є виїзне
обслуговування заходів, що традиційно включає в себе: надання послуг
харчування, обслуговування гостей, надання послуг розміщення гостей під
час обслуговування та програму проведення обслуговування, що може
включати в себе послуги з організації дозвілля та інші.
Вартість надання послуг визначається сторонами договору, в
законодавстві не існує мінімальної чи максимально вартості надання таких
послуг. В договорі вказується протягом якого періоду часу з моменту
підписання акту надання послуг замовник зобов‘язаний оплатити надані
послуги. Оплата вартості надаваних послуг може здійснюватись готівкою та
шляхом перерахування грошових коштів шляхом перерахування їх на
розрахунковий рахунок підприємства, що надає послуги кейтерингу. Оплата
здійснюється в національній валюті України.
Обов‘язки виконавця:
- забезпечити підготовку заходу згідно програми, що додатково
погоджується із замовником і слугує додатком до договору надання
кейтерингових послуг;
- закупити продукти харчування, напої, а також необхідні
приналежності в кількості і асортименті, вказані в договорі;
- виконувати вказівки замовника про порядок надання послуг згідно
договору;
- надавати послуг по обслуговуванні заходу з належною якістю і
відповідати за його комфортність;
- за визначений в договорі термін до початку заходу надати замовникові
звіт про виконання підготовчих робіт до проведення заходу;
- виконавець надає послуги особисто згідно договору, а також із
залученням третіх осіб для здійснення певних дій в рамках надання послуг.
[4]
У випадку залучення третіх осіб для виконання договору, їх
кандидатури повинні бути попередньо погоджені із замовником. Виконавець
несе відповідальність зі дії третіх осіб, залучених для виконання договору.
Оплата послуг третіх осіб здійснюється виконавцем із належної йому
вартості послуг.
Обов‘язки замовника:
- оплатити вартість послуг виконавця в розмірі і порядку,
передбаченими договором;
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- роз‘яснити виконавцю в процесі виконання питання, пов‘язані із
проведенням заходу;
- негайно погодити кандидатури третіх осіб, залучених виконавцем до
виконання договору.
Замовник має право в будь-який час перевіряти хід виконання договору,
не втручаючись при цьому в господарську діяльність виконавця.
Договір надання кейтерингових послуг обов‘язково укладається в
письмовій формі.
У випадку порушення терміну оплати послуг, встановленого договором,
виконавець має право пред‘явити замовнику вимогу щодо уплати неустойки,
розмір якої вказується в договорі і становить певний відсоток від несплаченої
у визначений термін суми за кожен день прострочення.
У випадку невиконання або неналежного виконання виконавцем
обов‘язків передбачених договором, замовник має право вимагати виплату
штрафу в розмірі, що вказується в договорі.
Щодо інших питань, не врегулюваних договором надання
кейтерингових послуг, застосовуються норми чинного законодавства
України. При неможливості врегулювання розбіжностей, які можуть
виникнути між сторонами, сторони передаються їх на розгляд в судовому
порядку у відповідності з чинним законодавством України [1].
Договір надання кейтерингових послуг складається і підписується в двох
екземплярах, по одному для кожної із сторін. До договору також додаються в
додатки, в яких зазвичай міститься інформація стосовно меню, плану
розміщення гостей, калькуляція, ескіз оформлення і сервіровки столів тощо.
Оскільки в Україні немає нормативних актів, які б конкретно
регулювали саме надання кейтерингових послуг, то регулювання таких
послуг здійснюється на основі загальних положень щодо договорів надання
послуг відповідно до Цивільного кодексу та на основі ділових звичаїв у даній
сфері діяльності.
Отже, діюча нормативно-законодавча база не розкриває повною мірою
специфіки кейтерингу на сучасному етапі розвитку ринкових відносин, тому
стає очевидною необхідність розробки нових підходів до визначення,
кейтерингу з метою впорядкування інформації про цей новий вид послуг в
системі, розробленні нормативно-правових актів.
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СТАДІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
Правове регулювання господарських правовідносин є актуальним
питанням не тільки теорії але і практичного застосування господарського
законодавства. Особливо важливою є проблема ризиків в господарській
діяльності, передумови їх виникнення, економічні показники та те, де варто
посилити регулятивний вплив на учасників цих правовідносин і стимулювати
їх правовими, організаційними засобами, а де залишити можливість для
саморегулювання. Варто зауважити, що проблематика стадій регулювання
тривалий час так чи інакше була в полі зору С. С. Алексєєва, В. К. Бабаєва, Р.
З. Лівшиць, О. Ф. Скакун, М. О.Тузова, О. Ф. Черданцева, В. Л. Яроцького, а
серед представників господарського права – В. К. Мамутова, Н. О.
Саніахметової, І. М. Ямкової та інших. Так, С. С. Алєксєєв вважав, що процес
правового регулювання складається з трьох обов‘язкових послідовних стадій:
перша – формування і введення в дію юридичних норм; друга – виникнення
прав та обов‘язків (правовідносин) у суб‘єктів права і третя – стадія
реалізації прав та обов‘язків. Як факультативну стадію виникнення
правовідносин, що покликана забезпечити їх реалізацію, він також виділяв
застосування права, яка характеризується тим, що компетентний владний
орган (насамперед суд) видає владний індивідуальний акт [2, c. 26].
О. Ф. Скакун зазначила, що правове регулювання – це здійснюване
державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування
суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона та розвиток,
основною ознакою якого є його державно-владний характер тому, що в
юридичних нормах держава вказує міру можливої та належної поведінки за
невиконання якої суб‘єкти правовідносин несуть юридичну відповідальність
[6, с. 488].
Об'єктом є господарські правовідносини у динаміці їх розвитку, а
предметом – положення актів господарського та іншого законодавства,
практика їх застосування.
На понятійному рівні «стадія» розглядається як певний момент у
розвитку чогось, що має свої якісні особливості [4, c. 410], складова чи етап
якогось процесу, в даному разі регулювання господарських правовідносин,
що охоплює притаманні йому дії (зміст) та порядок (форму) їх учинення.
Відповідно стадійний підхід стосується здебільшого процедурної складової
та організації правовідносин. Проте він охоплює і матеріально правову
складову [5, c. 3].
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Проаналізувавши роботи науковців, що були зазначені, можна виділити
такі стадії правовідносин: доправовідносна чи оціночна, на якій майбутні
учасники господарських правовідносин на професійному рівні моделюють
волевиявлення до вступу у ці правовідносини (проводять маркетингові
дослідження, складають бізнес-план тощо) і форму його здійснення, а також
оцінюють можливі ризики та наслідки вступу у правовідносини. Отже,
надається певна правова форма і формуються підстави виникнення самих
правовідносини, зокрема елементи юридичного складу. Часто для їх
здійснення слід вступити у інші правовідносини, зокрема інвестиційні,
інформаційні. Праворегулятивна стадія полягає у необхідності врегулювання
майбутніх правовідносин у правовому полі, відповідно до діючого
законодавства. Правотворча стадія надає можливість сформувати
волевиявлення, в разі необхідності ініціювати необхідні зміни та доповнення
у чинне законодавство, оцінити можливі наслідки. Правонабувна стадія є
початком виникнення господарських правовідносин. Варто сказати, що
господарські правовідносини мають тривалі наслідки економічного,
організаційного спрямування. Вони формалізуються поопераційно згідно
вимог про бухгалтерський облік, форми учинення правочинів, проведення
безготівкових розрахунків, форм надання інформації тощо. Правозахисна
стадія правовідносин є відносно автономною і виникає внаслідок загрози
порушення прав суб‘єктів господарської діяльності чи факту їх порушення.
Вона передбачає претензійний, медіативний та судовий порядки
врегулювання розбіжностей та спорів між учасниками господарських
правовідносин. Судовий порядок пов'язаний із застосуванням примусу до
порушника у встановленому законом порядку [1, с. 85].
Слід виділити і постправовідносну стадію господарських правовідносин,
яка проявляється у проведенні річних звітних зборів, на яких керівництво
суб‘єкта господарювання складає звіт про проведену роботу та аналізує
причини недосягнення планових показників, затвердження заходів із
подолання негативних явищ, складання звітів, зокрема статистичного
податкового тощо. Сумарно за наслідками вступу у правовідносини та
виконання зобов‘язань встановлюються розмір винагороди, відчислення на
реінвестиції тощо.
Отже, аналізуючи сказане, можна дійти до висновку, що господарська
діяльність має певні ознаки, за якими потребує правового регулювання.
Правове регулювання господарської діяльності — це дія права на відносини,
що виникають у процесі господарської діяльності, за допомогою певних
юридичних засобів, через систему яких ці відносини розвиваються в межах,
визначених відповідними нормами права. Сукупність правових засобів, за
допомогою яких поведінка суб'єктів господарювання приводиться у
відповідність до вимог і дозволів, що містяться в нормах права, називається
механізмом правового регулювання господарської діяльності. На процес
правового регулювання господарської діяльності завжди істотно впливають
такі чинники, як законність, правосвідомість і правова культура. Процес
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правового регулювання господарської діяльності складається з таких стадій
як доправовідносна, праворегулятивна, правотворча, правонабувна та
постправовідносна. Кожна з цих стадій потребує більш чіткого правового
регулювання для ефективнішого здійснення господарських правовідносин
та, щоб уникнути ризиків в господарській діяльності.
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__________________________________________________________________
Анастасія Васількова
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ
Загальноінтеграційні процеси в системі освіти мають бути провідною
рисою сучасного етапу розвитку освіти, стати джерелом розв‘язання
більшість наявних проблем її сучасного стану, забезпечити її впевнений
розвиток, продуктивність і конкурентоспроможність на світовому ринку
освітніх послуг.
Процеси вдосконалення традиційної системи освіти – це невід‘ємний
атрибут освітніх систем усіх розвинених країн. Основою для визначення
структури та документації системи освіти є перелік процесів системи
управління якістю. Так, перший її рівень – настанова в якості ВНЗ,
факультетів та кафедр відповідно до вимог Міжнародного стандарту ІSО
90012000.
Другий рівень повинен бути представлений стандартами вузу, в яких
встановленні вимоги до процесів, відповідальні за них. Контроль виконання
цих вимог повинні здійснювати завідуючі кафедрами, декани факультетів,
начальники служб (відділів) та управлінь, а також проректори.
Третій рівень складається із робочих інструкцій викладачів,
допоміжного персоналу, а також Статусу ВНЗ, положень про структурні
підрозділи, посадових інструкцій, стандартів ВНЗ, робочих навчальних
планів спеціальностей, правил, рекомендацій тощо. Тільки за цих умов
розвиток освіти буде відповідати завданням, що визначені у Національній
доктрині розвитку освіти, забезпечить сучасні темпи і характер її розвитку,
високу результативність діяльності галузі, яка б відповідала сучасним і
перспективним потребам особистості і держави.
Одним з аспектів покращення якості вищої освіти є створення
незалежних агентств із гарантування якості. Для України ця проблема доволі
складна як з огляду на відсутність попереднього досвіду, так і через деяке
замовчування, а то й ігнорування цього питання. У той же час робота таких
агентств могла б стати не лише альтернативою державному ліцензуванню та
акредитації, але й могла б сприяти підготовці до проходження процедур
комплексної перевірки. Незалежні агентства з гарантування якості вищої
освіти в Україні могли б, на наш погляд, допомагати ВНЗ:
- отримати достовірну інформацію про різноманітні аспекти їх
діяльності й аналізувати подальші перспективи розвитку, наприклад,
визначивши найбільш значущі для ВНЗ сектори освітнього ринку, який
сегментується за навчальними програмами, рівнями освіти, регіональною
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диференціацією і розвитком мережі філіалів, віковими і гендерними
уподобаннями, а також напрямками міжнародного співробітництва;
- при проходженні акредитації в авторитетних закордонних
акредитаційних агентствах;
- у наданні інформаційної підтримки для привертання уваги потенційних
абітурієнтів, роботодавців, спонсорів, меценатів, інституційних та
індивідуальних інвесторів;
- у впровадженні системного підходу до оперативного встановлення
контактів з новими партнерами і налагодження зворотного зв‘язку;
- у встановленні контактів із закордонними ВНЗ, підбираючи партнерів,
які викликають найбільший інтерес, у визначенні напрямків спільної
наукової творчості, створенні міжнародних шкіл і здійсненні систематичних
академічних обмінів;
- у розповсюдженні передового вітчизняного і міжнародного досвіду,
використовуючи принцип випередження інновацій і створюючи взірці та
схеми розвитку ВНЗ на основі кращих показників найбільш
конкурентоздатних навчальних закладів;
- у забезпеченні балансу інтересів усіх учасників освітнього ринку з
метою формування нової культури довіри.
Отож, тільки поступовий перехід до міжнародних стандартів освіти зі
збереженням власного наукового надбання може забезпечити Україні
достойну конкуренцію в галузі освіти.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ У СВІТЛІ
ДОЛУЧЕННЯ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Якість вищої освіти є найважливішим питанням розвитку сучасної
вищої школи. Як зазначається в Законі України "Про вищу освіту", під
вищою освітою розуміють рівень освіти, який здобувається особою у вищому
навчальному закладі (ВНЗ) у результаті послідовного, систематичного,
цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на
загальній середній освіті та завершується здобуттям певної кваліфікації за
підсумками державної атестації (повної) загальної, середньої професійної
101

освіти, що реалізовується в освітніх установах вищої професійної освіти
(вищих навчальних закладах) [1]. Розвиток і вдосконалення системи освіти у
вищих навчальних закладах відповідно до сучасних вимог має забезпечити
інтеграцію України у світовий науковий та освітянський простір. У контексті
доручення нашої держави до Болонського процесу вища школа потребує
зближення з системою якості міжнародного рівня, інтеграції національної
освіти в міжнародну систему, що, безперечно, слугуватиме на користь
посилення міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи
України [2]. Процес реформування сучасної вищої освіти України актуалізує
проблему підвищення якості додипломної та післядипломної підготовки
спеціалістів усіх сфер діяльності.
У зв`язку з глобальною трансформацією світоглядної і соціальноекономічної думки сучасних українців, роль освіти в суспільстві
збільшується. Класичні і вічні питання, такі як проблема вдосконалення
якості та доступності освіти, набули нових змістових акцентів. Проблема
якості освіти виникла у зв‘язку із загальною кризою освіти в різних країнах
світу, які вступили в епоху інформаційного суспільства.
Безумовно, якість освіти охоплює всі аспекти діяльності вищих
навчальних закладів. Не викликає сумніву важливість роботи викладачів та
студентів. Так, викладачі створюють певний імідж закладу, тоді як студенти
показують наскільки високою є якість освіти.
Багата навчальна й матеріальна база університету/інституту/академії дає
можливість молодим науковцям користуватися новітніми матеріалами та
розробками. У світлі зазначеного очевидно необхідним є проведення ревізії у
бібліотеках багатьох вищих навчальних закладів задля купівлі нових
підручників та навчальних посібників.
Навчально-аналітичні програми, тренінги, курси допомагають
здобувачам вищої освіти усвідомити свою роль у професійній сфері. Беручи
участь у таких заходах, студенти мають змогу розкрити свій потенціал і
здобути певні нагороди за свої старання. Також це сприяє підвищенню
статусу окремого вищого навчального закладу серед інших. Послуговуючись
досвідом зарубіжних навчальних закладів, керівники українських ВНЗ мають
докладати зусиль задля створення якнайбільшої кількості грантів,
проведення конкурсів. Для тих, хто навчається, це є потужною мотивацією.
В основі якості підготовки майбутнього фахівця лежать стандарти
освіти і система управління якістю. Так, як якість – це ступінь відповідності
властивих характеристик вимогам [3], то управління якістю освіти,
насамперед, включає забезпечення доступності здобуття вищої освіти
кожним громадянином України протягом усього життя. Необхідно зазначити,
що сучасна система управління сферою освіти має державно-громадське
спрямування. Тобто основними її завданнями є налагодження
високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного супроводу
управлінських рішень, подолання розрізненості адміністративних даних [4].
Модернізація управління якістю освіти передбачає:
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- оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію упра
вління;
- перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
навчальними закладами;
- перехід до програмно-цільового управління;
- прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження
нормативно-правових документів;
- демократизацію процедури призначення керівників навчальних
закладів, їх атестації;
- удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації
навчальна закладів;
- впровадження новітніх інформативно-управлінських і комп‘ютерних
технологій.
Стандартизація вищої освіти полягає у встановленні та застосуванні
єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній області на користь
та за участю всіх зацікавлених осіб. Відповідно до статті 1 Закону України
"Про вищу освіту" стандарт вищої освіти – це сукупність норм, які
визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості
вищої освіти та нормативний термін навчання.[1] Сьогодні європейським
стандартом вищої освіти є структура "бакалавр-магістр". Диплом, який
отримується після закінчення бакалаврату свідчить про повну вищу освіту.
Бакалаври, які хочуть продовжити навчання, стають спочатку магістрами, а
потім можуть отримати науковий ступінь доктора. Попри очевидний прогрес,
на жаль, дипломи українських ВНЗ визнаються не всіма державами Європи, а
більшість випускників без додаткового перенавчання не можуть
влаштуватися на роботу за фахом.
Отже, перед сучасною освітою України стоїть складне завдання
поєднання принципів рівності можливостей та якості одержання вищої
освіти. Завдяки багаторічній історії розвитку вищої освіти в Україні та
досвіду високорозвинених європейських країн, маємо підстави зробити
висновок, що найкращими методами вдосконалення якості освіти є
впровадження системи об‘єктивного та прозорого оцінювання; залучення
коштів спонсорів заради реалізації широкомасштабних програм, конкурсів,
олімпіад; створення та розширення загального науково-освітнього простору.
Покращення якості вищої освіти в Україні виведе націю на новий
професійний рівень конкурентоспроможності у Європі та світі.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ У ВИКЛАДАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві,
осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики
навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України
необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів
до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. В сучасному
суспільстві формується чітке соціальне замовлення на володіння іноземними
мовами.
Одним із сучасних методів являється використання комп‘ютерних
технологій при вивченні іноземної мови, який відкриває перед здобувачами
вищої освіти доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до
отримання інформації іноземною мовою, збільшує ефективність самостійної
роботи,дає нові можливості для творчості [1].
Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою
мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь
інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань,
покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення
словникового запасу. Також до безумовно технічних переваг цього методу
можна віднести можливість використання інтерактивних відео - та аудіо
роликів при навчанні усному мовленню. Демонстрація схем, фото та
малюнків за тематикою мовного спілкування реалізує принцип наочності.
Запровадження
мультимедійних технологій
створює
умови
для
інтерактивного спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою
складовою
навчального
процесу.
Використовуючи
мультимедійні
технології,викладач може подати інформацію в абсолютно новій та
ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою та наближеною до
тематики спілкування [3].
Також мультимедійні технології дозволяють розробити яскраві та
більш цікаві вправи на говоріння. Для студентів вивчення іноземної мови із
застосуванням мультимедійних технологій, має очевидні переваги. Молоді
цікаво мати справу з новими видами джерел отримання інформації. Суттєвим
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є те, що засвоєння нової інформації з використанням мультимедійних
технологій проходить в ігровій формі. Її застосування дозволяє студентам
самостійно готувати міні-проекти за тематикою спілкування та презентувати
їх [2, с. 65].
При опануванні іноземною мовою, у студентів виникає ряд проблем,
однією з яких являється низька мотивація до вивчення мови. В таких
випадках саме інтерактивні технології являються цінними для застосування,
тому що вони створюють такі умови, коли студент відчуває свою успішність
та інтелектуальну спроможність.
Інтерактивне навчання передбачає в собі деякі методи співпраці у
навчальному процесі. Успішне виконання завдання,поставленого для всієї
групи, повністю залежить від успішного виконання цього завдання
персонально кожним студентом,що значно підвищує відповідальність [4].
Ефективна
співпраця та комунікація виступають базовими
компонентами навчання, яке ставить перед собою мету спільного розв‘язання
проблем, набуття навичок монологічного мовлення, відповідальність,
критичного мислення та досягнення вагомих результатів. Ось чому процес
навчання повинен бути активований застосуванням інтерактивних
технологій залежно від мети та цілей поставлених перед ним [3].
Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес
практично необмежені. Використання Інтернету в комунікативному підході
глибоко мотивовано: його мета полягає в тому, щоб зацікавити здобувачів
вищої освіти у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і
розширення їх знань і досвіду. Інтернет допомагає у формуванні вмінь та
навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці,
забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більш того,
Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для вивчення іноземної мови.
Це, перш за все, пов'язано з розумовими операціями аналізу, синтезу,
абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і
смислового прогнозування і попередження. Як інформаційна система Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів [5].
Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання
іноземним мовам - одне з важливих проблемних питань сучасної методики.
Вивчаючи зарубіжний досвід, можна виділити наступний важливий
аспект: викладач виступає не в ролі розповсюджувача інформації (як це
традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги.
Це дає деякі позитивні моменти: студенти беруть активну участь у процесі
навчання, привчаються мислити самостійно, висувати свої точки зору,
моделювати реальні ситуації. Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити
умови практичного оволодіння мовою для кожного студента, вибрати такі
методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність,
свою творчість, активізувати пізнавальну діяльність в процесі навчання
іноземним мовам [1].
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Такі сучасні педагогічні технології, як навчання в співробітництві,
проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернетресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у
навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з
урахуванням здібностей студентів, їх рівня навчання [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність
інноваційних підходів до викладання іноземних мов у вищому навчальному
закладі залежать від бажання і здатності викладачів скористатися
позитивним досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо
творчого підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися від
авторитарних і схоластичних методів. Інноваційні методи навчання
іноземних мов, які ґрунтуються на творчому підході, допомагають повністю
розкрити потенціал студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню
навчально-комунікативного процесу [3].
Список використаних джерел:
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4. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:
Науково-методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. —К. :
Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.
5. Формування мовної особистості учня / О.М.Горошкіна, О.М.Рудіна,
О.С.Кузьмішина, Н.В.Мордовцева, А.В. Нікітіна, Л.О.Попова,
Л.В.Порохня, В.П.Студенікіна. - Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2008. –
212 с.
Віталій Грицаюк, Артем Костюк
Науковий керівник: Вуколова В.О., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Ефективне навчання іноземних мов потребує від викладача
досконалого володіння мовою, а також професійної майстерності в
організації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з оволодіння
іншою мовою. Процес навчання реалізується завдяки зусиллям двох його
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учасників – викладача і студента. Щодо керування цим процесом, визначення
його стратегії і тактики, тут головна роль належить викладачеві [4].
Специфіка навчання іноземної мови, на відміну від інших предметів,
полягає в тому, що викладачеві потрібно сформувати у студента новий
стереотип мовленнєвого спілкування додатково до рідномовного, який вже є.
Отже, основи теоретичних знань сучасної методики навчання іноземних мов
складаються з таких компонентів:
 загальні теоретичні відомості основних методичних понять;
 питання організації навчання іншомовної фонетики, лексики,
граматики та видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання,
письма);
 питання організації навчання, які включають в себе розгляд
методичних понять, пояснення особливостей мовного матеріалу, етапи
навчання, методи навчання;
 проблема контролю в навчанні іноземних мов; функції контролю й
об‘єкти контролю та критерії оцінки рівня володіння іншомовною
мовленнєвою діяльністю [1].
Сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський
та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні
реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, зокрема
англійської мови, яка визнана мовою міжнародного спілкування [3].
Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова найкраще
засвоюється тоді, коли студентам пропонується індивідуальна методична
увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і
відповідальності. І зрештою, однаково вирішальним і важливим чинником
успіху вивчення мови є забезпечення навчального процесу видами та типами
діяльності, що сприяють використанню мови. Комунікативна спрямованість
у навчанні іноземних мов - це створення умов для мовленнєвої взаємодії.
Такі умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового
напрямку у вивченні іноземної мови - застосування таких інноваційних
технологій, як комп'ютеризоване навчання [2].
Комп'ютеризоване навчання на заняттях з англійської мови
реалізується на таких принципах, як:
 індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним
студентом, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);
 диференціація (можна обирати та пропонувати здобувачам вищої
освіти необхідні варіанти навчальних завдань певної складності й кількості
та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям,
рівню знань та умінь);
 інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального матеріалу,
його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм
робіт).
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Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за
допомогою комп'ютерних технологій, треба зазначити такі:
1) Пізнавальна. Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні технології
та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію та
відпрацьовувати навчальні програми, які містять текст, звук, зображення,
відео, що сприяє пізнавальній активності студентів.
2) Розвиваюча. Робота студентів з навчальною програмою, крім
активації лексики, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів,
як сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява.
3) Тренувальна. За допомогою комп'ютерних програм здобувачі вищої
освіти мають можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та
перевіряти свій рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні
прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька
разів з метою покращання своїх результатів.
4) Діагностична. Використовуючи комп'ютерні технології, викладач має
змогу швидко здійснити контроль та з'ясувати рівень засвоєння навчальної
теми студентами.
5) Комунікативна. Під час роботи з навчальними програмами, ведучи
діалог з комп'ютером, студенти долають бар'єр боязливості. У них
формується гарне ставлення до предмету, вони оволодівають значним
базовим рівнем для спілкування на англійській мові [5].
Використання комп'ютеру в процесі вивчення англійської мови сприяє
виконанню таких завдань:
 зацікавлення англійською мовою: під час роботи з навчальною
програмою діє методичний прийом „перенесення" студентів в іншомовну
ситуацію, наближену до реального життя. Також у студентів виникає інтерес
до роботи з комп'ютером, зокрема до різноманітних комп'ютерних програм;
 унаочнення навчального матеріалу: за допомогою навчальних програм
можна поєднати чуттєві, слухові та зорові компоненти впливу на сприйняття
тексту студентами;
 розширення знань студентів з певної навчальної теми.
Використання навчальних комп'ютерних програм дозволяє викладачу
перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, роблячи при цьому навчання
більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Але комп'ютер не замінює
викладача, а тільки доповнює його, оскільки викладач постійно консультує і
спрямовує здобувача вищої освіти.
Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних
програм на заняттях з англійської мови це:
 ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;
 допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності студентів;
 засіб підвищення мотивації та бажання
студентів вивчати
англійську мову;
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 швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та
навичок студентів;
 засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності [1].
Отже, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм - це
досить ефективний та доцільний засіб у навчанні студентів англійської мови,
спрямований на розвиток комунікативних здібностей здобувачів вищої
освіти. Крім цього, використання комп'ютерних технологій в викладанні
англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й
підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати
засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати
монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної
компетенції студентів [2].
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Науковий керівник: Калініченко А.І., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
САМОРОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ
Приєднання України до Болонського процесу вимагає приведення
стандартів викладання у вітчизняних вищих навчальних закладах у
відповідність до сучасних вимог європейської освіти. За всіх переваг
національної системи навчання, вона потребує значного вдосконалення.
Впровадження інновацій в освітній процес є і потребою, і вимогою, і
завданням, і об‘єктивною реальністю.
Важливим є підсилення ролі студента в організації навчального процесу,
його необхідної та значної частини — самостійної роботи, оскільки за
останні роки спостерігається зменшення годин аудиторного навчального
навантаження при одночасному збільшенні часу на самостійну роботу
студентів.
109

Психологічним фундаментом особистості майбутнього (враховуючи те,
що ми входимо в цивілізацію Заходу, то на неї і варто орієнтувати майбутнє),
є такі базові характеристики, як особистісна спрямованість, поведінкова
гнучкість, професійна компетентність. Чим швидше почнеться спрямований
особистісний розвиток у контексті національної культури і менталітету, тим
упевненіше можна буде прогнозувати психологічне благополуччя,
задоволеність життям, особистісну зрілість, а отже — зростання духовності і
честі, совісті і національної гідності.
До методів мотивації та стимулювання навчальної діяльності, які
спрямовані на формування позитивних мотивів студента, що стимулюють
пізнавальну активність і сприяють збагаченню студентів навчальною
інформацією, ми відносимо методи формування пізнавальних інтересів
студентів. Вони викликають цікавість, здивування, моральні переживання,
позитивні емоції, а ще — піднімають настрій.[1]
Головною фігурою у ВНЗ, яка активно впливає на особистість студента,
є викладач. У сучасних умовах він повинен не тільки передавати учням
знання, а й прилучати їх до культури, допомагати орієнтуватися в ній.
Сьогодні не всі викладачі готові виконувати цю роль, адже з тих чи інших
причин не можуть організувати виховний процес згідно вимог часу. Проте
слід розуміти, що не потрібно повністю відмовлятися від тих старих форм
виховної роботи, які добре себе зарекомендували - їх треба насичувати новим
якісним змістом.
Дійсно, велике виховне значення в навчальному процесі має спілкування
викладача зі студентом, адже воно часто досить вагомо ускладнює процес
навчання у ВНЗ, якщо викладач недостатньо володіє педагогічною
майстерністю. Відсутність у викладача терплячого ставлення, іронічна
посмішка, байдужість до проблем студентів породжують недовіру,
лицемірство і фальш у стосунках, що призводить до низького рівня засвоєння
матеріалу, пропусків занять, серйозних конфліктних ситуацій.[2]
Упровадження системи комплексного забезпечення навчального
процесу шляхом узгодження різних форм та методів навчання, створення
цілісної системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
можна забезпечити завдяки виконанню наступних пунктів:
- поетапна трансформація навчальних планів у напрямку зростання
обсягів навчальних дисциплін вибору навчального закладу та вільного
вибору студентів;
- удосконалення робочих навчальних програм з урахуванням сучасних
наукових стандартів та досягнень;
- розробка мультимедійних комплексів наочних матеріалів;
- створення спеціалізованих навчально-наукових та навчально методичних лабораторій;
- забезпечення студентів достатньою кількістю підручників, наукових
першоджерел, навчальних посібників, інших навчально-методичних
матеріалів;
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- заохочення постійного професійного зростання викладачів;
- систематичний аналіз створеного реєстру післядипломного
працевлаштування випускників відповідно до рівня їх успішності.[3]
Вищий навчальний заклад повинен випускати студента не тільки із
певним багажем знань, а із умінням ці знання використовувати, та ще так,
щоб досягти при цьому найкращих результатів. Тому проблема розробки і
засвоєння алгоритмів продуктивного рішення професійних завдань і шляхів
оволодіння майстерністю, професійною культурою стає зараз особливо
актуальною. Необхідно визначити критерії, рівні, етапи, ступені просування
до професіоналізму, чинники, що сприяють і перешкоджають професійному
зростанню, розквіту творчої активності, становленню професійної
майстерності.
Більш того, для того, щоб ще на етапі навчання зорієнтуватися в своїй
майбутній професії і побудувати траєкторію власного професійного
зростання та самовдосконалення, студентам можна запропонувати складання
власної персонограми і кар'єрограми. Персонограма є уточненим ранговим
списком здібностей конкретного студента, які фігурують у професіограмі
фахівця, розставлених за ступенем їх розвиненості. Кар'єрограма розкриває
перед студентом можливі варіанти особистісного зростання. Показано, що
персонограма і кар'єрограма є одними із основних інструментів, які
забезпечують ефективність розвитку професійної компетентності фахівця на
етапі його навчання у ВНЗ.
Контроль і самоконтроль мають стати чинниками розвитку і
саморозвитку особистості студента. Самопізнання - саморозвиток самореалізація - на таку творчу роботу над собою необхідно орієнтувати
студентів.[4]
Слід заохочувати і активніше впроваджувати у виховну систему ВНЗ
проекти різноманітної тематики, цікавими та сучасними за формою
проведення (екскурсії, експедиції, дебати, семінари, тренінги, конференції,
«круглі столи», фестивалі, літературно-музичні композиції, аудіо- та
відеопроекти тощо). Така діяльність ефективно позначається на формуванні
життєвої компетентності, досвіду, самореалізації та розвитку здібностей
студента.
Враховуючи той факт, що крім загальних інтересів студенти мають
індивідуальні уподобання, потреби, нахили, слід створювати клуби за
інтересами. Їх різноманіття дасть можливість студентам здійснювати власний
вибір культурних, моральних і духовних цінностей та на основі їх засвоєння
набувати особистісні якості майбутнього фахівця, який відзначається
активною громадянською позицією.[5]
Таким чином, ВНЗ виступає важливою ланкою у вихованні
цілеспрямованої, творчої, самостійної особистості з яскраво вираженою
національно-громадянською позицією, ціннісні орієнтації і спосіб життя якої
зумовлені потребами часу і суспільним розвитком. На сьогодні важливим
питанням є вдосконалення системи виховання, впровадження новітніх
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виховних технологій у зміст освіти, аби забезпечити її якісно новий високий
рівень.
Список використаних джерел:
1.
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Кісіль М. В. Оцінка якості вищої освіти / М. В.Кисіль // Вища
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Динаміка глобалізаційних процесів, формування елементів економіки
знань і європейського освітнього простору вимагають модернізації системи
вищої освіти та перегляду меж, форм і методів державного регулювання цієї
стратегічно важливої сфери.
Сучасні тенденції суспільного розвитку України потребують переходу
вищого навчального закладу на нову концепцію підготовки майбутніх
спеціалістів, удосконалення її якості, що вмотивовує процеси інтегрування,
підвищення рівня професіоналізму, компетентності та інтелектуальної
культури викладача. Ключовим аспектом сучасної освіти стає її орієнтація на
особистість, а це потребує докорінного оновлення і перебудови усталених
методичних підходів. В умовах суспільної демократизації та гуманізації
виникає потреба у появі нових вимог до особистісно-професійних якостей
фахівців із вищою освітою.
Отож, перед сучасною українською освітою постало непросте подвійне
завдання: зберегти всі позитивні здобутки та досвід української освіти і
збагатити його інноваційними досягненнями європейських освітніх
середовищ, гармонійно узгодити їх з українськими.
Важливу роль у забезпеченні якості відіграють рейтинги ВНЗ, що
складаються, як правило, неурядовими організаціями. В основу Болонської
моделі було покладено англосаксонську модель вищої освіти. Це
пояснюється найвищим академічним рейтингом ВНЗ США та Великої
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Британії. Для побудови рейтингу використовуються чотири основні
критерії[1]:
– Для оцінки якості освіти застосовується такий критерій, як кількість
випускників університету, що одержали Нобелівську премію (10% ваги
в загальній оцінці);
– Якість факультетів – кількість співробітників університету, що
одержали Нобелівську премію (20%) і ступінь цитування наукових
досліджень у різних областях (20%);
– Наукові результати – число статей у журналах Nature й Scіence (20%) і
число наукових статей, що згадуються в індексі цитування SCI (20%);
– Розмір університету – співвідношення академічних досягнень із
масштабами ВНЗ (10%).
Визначальним напрямом розвитку системи вищої освіти України задля
підвищення її конкурентноздатності стала інтеграція у європейський освітній
простір, що обумовила рядом проблем, серед яких[2]:
1.
Психолого-дидактична некомпетентність більшості викладачів
вищої школи;
2.
Зв‘язок вищої школи з ринком праці;
3.
Практика студентів у реаліях ринкової економіки;
4.
Розмежування академічної й професійної спрямованості вищої
освіти в Україні.
Крім того одним із напрямів реформування сучасної вищої освіти є
суттєве збільшення інтересу до навчання обдарованої, талановитої молоді.
Для цієї категорії дітей розробляються індивідуальні програми, які
спрямовані на розкриття і подальший розвиток їх здібностей, дарувань[1,2].
Доцільно звернути увагу на те, що навчальні плани зарубіжних ВНЗ
містять тільки незначну кількість обов‘язкових навчальних предметів, що
дозволяє студентам більшість часу працювати за індивідуальними планами.
Поряд з обов‘язковими курсами, існують вибіркові і факультативні. Так,
приблизно 40 % складають спецкурси та курси за вибором.
Велика увага також приділяється практичним заняттям і організації
самостійної роботи студентської молоді. Зокрема, кожна аудиторна година
доповнюється 2-5 годинами самостійної роботи.
Отже, країна робить впевнені кроки на шляху забезпечення собі
належного місця у світовій освітній спільноті, але все одно залишаються
невирішеними багато проблем реформування системи вищої освіти України
та недослідженими перспективи її розвитку.
Список використаних джерел:
1. Болонський процес: «За» і «Проти»: Інформаційне досьє. – К., 2006.
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структурного реформування вищої освіти України. – К.: НТУУ «КПІ», 2006.
– 544 с.
113

Сніжана Кимач
Науковий керівник: Мацера О.А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ У ВИВЧЕНІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Держава потребує висококваліфікованих фахівців із знанням іноземної
мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове і прогресивне, готових до
генерації і запровадження свіжих оригінальних ідей, а також до вигідної
участі у міжнародному співробітництві і формуванні нового ставлення до
України в Європі і світі.
Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні
орієнтують викладачів на відмову від авторитарного стилю навчання на
користь гуманістичного підходу, на застосування методів, які сприяють
розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних
особливостей учасників навчального процесу й спілкування.
Дослідженню питання, яке стосується впровадження та використання
інноваційних технологій у вивченні іноземних мов, приділяли досить пильну
увагу вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Афоніна М.В., Биков В.Ю.,
Гамрецький І.С., Зарічанський О.А., Каспін І. В., Коваленко О.С., Олійник
Л.Й., Полат Є.С., Редько В.І., Сегаль М. М., Тевс Д.П., Федоренко Ю.П.,
Чернілевський Д.В. та інші.
Вихід України у світовий та європейський простір створює потребу
певних змін у галузі освіти, та особливо в галузі викладання іноземних мов.
Стрімкі зміни в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи,
досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять
перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів
застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням.
У вищих закладах освіти перевага надається активним методам
навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності,
варіативності,
критичності
мислення.
Найпотужнішим
джерелом
пізнавальної активності студентів, розвитку їхніх творчих здібностей,
інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників сьогодні є нові
інноваційні технології. Інноваційні технології в освіті – це насамперед
інформаційні й комунікаційні технології, нерозривно пов‘язані із
застосуванням комп‘ютеризованого навчання [1].
Основними питаннями у застосуванні інноваційних технологій є
структура навчальних комп‘ютерних програм, їх зміст і оптимальна
організація Web-простору. Комп'ютеризоване навчання іноземним мовам має
цілий ряд переваг: 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
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навчання на основі аналізу помилок студента; формування самооцінки
студентів та створення умов для самостійної роботи.
Комп‘ютер дозволяє моделювати умови комунікативної діяльності,
реалізовувати їх у різноманітних навчальних вправах ситуативного
характеру, рольових іграх, практичних та факультативних заняттях,
опосередковано вивчати граматику, допомагати студентам створювати власні
висловлювання і швидко реагувати на варіантність відповідей. Серед
програмних засобів, спрямованих на комп‘ютеризоване навчання іноземним
мовам, можна назвати мовні ігри, поетапне читання, реконструкцію тексту
(Conversation Techniques, SelfDiscovery, Pieces of Good Advice, Puzzle Stories),
комп‘ютерні
програми
(«Learn to Speak English»,
«Tell me more»,
«Business English») та різноманітні комп‘ютерні словники, електронні
енциклопедії, автоматизовані тестові системи [2].
Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних
програм в процесі вивчення іноземних мови це: ефективний допоміжний
технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної
діяльності; засіб підвищення мотивації та бажання студентів вивчати
англійську мову; швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю
знань, вмінь та навичок студентів; засіб підвищення інтерактивної та
комунікативної діяльності.
На мою думку, незважаючи на проблеми, які виникають в учбовому
процесі, комп‘ютеризоване навчання іноземним мовам з використанням
мультимедійних програм значно розширює та урізноманітнює програму
вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі, надає доступ до
автентичних текстів, спонукає студентів до вивчення іноземних мов,
розширює їхню мотивацію до навчання, надаючи можливість працювати над
мовою у зручному для них темпі, сприяючи таким чином індивідуалізації
навчання та ефективному оволодінню іноземною мовою.
Список використаних джерел:
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ НА ПСИХОЛОГІЮ
СТУДЕНТА ТА МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ У ВНЗ
На сьогоднішній день для більшості країн підвищення якості вищої
освіти та її привабливості у світі є важливою проблемою.
Освітня система є надзвичайно складною соціальною системою. Окремі
її компоненти та підсистеми є автономними організмами, котрі мають власну
логіку і закономірності функціонування та розвитку. Тому процес змін у
системі освіти завжди носить конкретний і локальний характер, виступає
сукупністю процесів створення та запровадження окремих нововведень. У
залежності від особливостей конкретного нововведення новий порядок може
існувати локально, поширюватись в окремій підсистемі або ж охоплювати
всю систему освіти та змінювати її властивості.
Важливим є підсилення ролі студента в організації навчального процесу,
його важливої частини — самостійної роботи, оскільки за останні роки
спостерігається зменшення годин аудиторного навчального навантаження
при одночасному збільшенні часу на самостійну роботу студентів.
Часто виявляється, що способи зосередження уваги, запам'ятовування,
вирішення навчальних завдань, якими володіє студент-першокурсник, і які
були цілком адекватними в умовах шкільного навчання, не "працюють" у
навчанні вузівському. Наприклад, можна часто спостерігати першокурсників,
які отримують сильні травмуючі переживання через недостатність мнемічної
сфери. Особливо це характерно для спеціальностей, які передбачають уже на
першому курсі запам'ятовування дуже великих обсягів навчального
матеріалу, що не йде ні в яке порівняння зі шкільними вимогами (наприклад,
вивчення іноземної мови на фахових факультетах, анатомії на медичних
спеціальностях тощо). Найчастіше студенти використовують способи
запам'ятовування, засвоєні в школі, і незважаючи на їхню неефективність, не
можуть перейти на управління мнемічною функцією з метою відпрацювання
нових, результативних способів. Те ж саме стосується управління увагою,
розподілу активності у часі, керівництва емоційною сферою. Психологічно
це пояснюється слабкою рефлективністю усвідомлення: студент не може
"увійти", в позицію оцінювання власної активності, її критичного аналізу і
пошуку нових, адекватних способів дій.
Психологічна підготовленість студентів до пізнавальної активності та
інших видів діяльності визначається здатністю до стійкої концентрації уваги,
тривалою працездатністю, здатністю працювати в різних умовах, об'ємом
розумової праці, динамікою "втягування" в роботу. Все це складає соціальну
основу адаптації студентів до психологічних навантажень, зокрема,
розуміння ситуації та відповідну реакцію на неї, вміле користування
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інформацією, здатність знаходити неординарні відповіді та рішення. Складна
та багатопланова реакція адаптації проявляється у вигляді специфічних
відповідей саморегулюючих систем організму на різноманітні ситуації.
Психологічна непідготовленість до нових соціальних умов негативно діє
на загальний стан здоров'я студентів, послаблює увагу, пам'ять, мислення,
волю. Виникає стан емоційного напруження, яке, як відомо, може стати
патогенною основою різних захворювань: руйнується гармонія та чіткість
поведінки, що призводить до нервових розладів. У цьому випадку виникають
протиріччя між внутрішніми можливостями студента та зовнішніми
труднощами. Стресові ситуації порушують адаптацію і пристосування
молодої людини до нового середовища. Результатом стресових ситуацій є
низька успішність на першій зимовій сесії, високий рівень захворюваності.
До методів мотивації та стимулювання навчальної діяльності, які
спрямовані на формування позитивних мотивів студента, що стимулюють
пізнавальну активність і сприяють збагаченню студентів навчальною
інформацією, ми відносимо методи формування пізнавальних інтересів
студентів. Вони викликають цікавість, здивування, моральні переживання,
позитивні емоції, а ще — піднімають настрій.
Для створення емоційної ситуації важливими є вдало дібрані приклади з
суспільного життя та особистого досвіду викладача. Яскравість розповіді,
високий пафос викликають зацікавленість студентів як до окремих питань
теми, так і до матеріалу загалом. Найпоширенішими серед методів даної
групи є:
- метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, який
передбачає окреслення нових знань у процесі викладання, створення
атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці. Відчуття
збагачення знаннями спонукає студентів до самовдосконалення;
- метод опори на життєвий досвід студентів, що полягає у використанні
викладачем у навчальному процесі життєвого досвіду студентів (фактів,
явищ, які вони спостерігали в житті, навколишньому середовищі або в яких
самі брали участь) як опори при вивченні нового матеріалу. Це викликає в
них інтерес, бажання пізнати сутність спостережуваних явищ.
Удосконалення змісту підготовки фахівців може бути досягнуто
приведенням змістовного наповнення навчальних дисциплін, структури
навчального процесу та методів навчання у відповідність з обраним
позиціонуванням майбутнього фахівця; наближення якості та обсягу
підготовки фахівця до вимог ринку праці, у тому числі міжнародного.
Оцінка якості повинна базуватися не на тривалості чи змісті навчання, а
на тих знаннях, уміннях і навичках, які опанували випускники – важливий не
процес, а результат.
Список використаних джерел:
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ СПРИЙНЯТТЯ ІМІДЖУ
ВИКЛАДАЧА
Імідж як форма відображення у свідомості людини предметного світу і
соціальної дійсності, існував на всіх стадіях розвитку суспільства. Доказом
того, що проблема належного іміджу була притаманна людині у різні епохи,
можуть слугувати відомі прізвища історичних осіб: Річард Левове Серце,
Іван Грозний, Ярослав Мудрий, Вільгельм Мовчазний та безліч інших.
Імідж – це не психологічний засіб досягнення прагматичних задач, а
етична змістовність особистості, яка зовнішньо представлена відповідними
засобами. Це зумовлює використання поняття "вигляд" в якості ключового.
[2].
Б. Паскаль, французький математик, літератор і філософ, звертає увагу
на логічну послідовність методів впливу на людей: спочатку треба зуміти їм
сподобатись, а вже потім намагатись їх у чомусь переконувати. Без
привабливого іміджу, тобто вміння привернути до себе людину, цієї
проблеми не вирішити [4].
Для викладача це питання є надзвичайно важливим, адже на нього
уважно дивляться, його образ повинен запам‘ятовуватись в позитивних
тонах. Йому необхідно грамотно реалізувати функцію самоподачі в
педагогічному спілкуванні, особливо в момент формування першого
враження. Так як феномен першого враження в багатьох випадках визначає
подальшу динаміку процесу взаємодії.
Зазвичай поняття імідж вживається у двох значеннях: як зовнішній
вигляд людини та як її репутація. Насправді ці дві грані образу поєднані. Ми
спостерігаємо зовнішній вигляд, а оцінюємо репутацію. Тому, можемо
сказати, що імідж – це образ, що включає зовнішні і внутрішні
характеристики. [1].
За допомогою іміджу можна легко керувати життєвою ситуацією і
швидко досягати необхідних цілей. Відомо, що для того, щоб справити
перше враження, достатньо 15 секунд, але якщо воно виявиться негативним,
вам може знадобитись все життя, щоб змінити його, адже справити перше
враження двічі неможливо.
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З моменту початку процесу комунікації, людина передає інформацію
про себе іншим людям. При формуванні першого враження розпізнання
здійснюється за 3 основними каналами:
1. Як ви виглядаєте. "За зовнішнім виглядом не судять тільки
найнепроникливіші люди" – О. Уайльд. Так, імідж зовнішнього вигляду
складається із дрібних деталей: доглянутість, аксесуари, особисті речі,
зачіска, макіяж, доречність одягу, тощо – все те, за чим повинна слідкувати
людина.
2. Як ви дієте. Поведінка – ступінь відкритості і впевненості, загальне
виховання і вміння вести себе в суспільстві, момент самопрезентації. Жести
теж являються одним із засобів передачі інформації, які повинні її
посилювати і допомагати переконувати слухачів.
3. Як ви розмовляєте. Звучання та тембр голосу, організація мови в
загальному, комунікативні здібності і особливий стиль спілкування людини в
цілому також відіграють значну роль в поцесі пізнання.
Отже, 55% загального враження – це те, як виглядає людина (колір
шкіри та волосся, зовнішній вигляд, одяг, пози, жести тощо); 38%
визначається тим, як розмовляє людина (тон і висота мови, темп, емоційне
забарвлення мови тощо); 7% залишається на те, що саме говорить людина
(власне повідомлення). Тобто, лише 7% загального враження залишається на
те, заради чого ви звертаєтесь до людей. Так, 93% успіху визначає саме імідж
[4].
З 20 по 22 жовтня 2015 року нами було проведене опитування ―Складові
іміджу викладача ВНЗ: погляд студента‖. Аудиторія дослідження: студенти
1-4 курсів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
Вибіркова сукупність становила 173 студента. Опитувальна методика –
анкетування.
Метою опитування стало визначення складових іміджу сучасного
викладача, які впливають на сприйняття студентом позитивного образу
педагога.
Блок № 2 питань стосувався саме першого враження. Так на запитання
«Чи впливає на їх ставлення до викладача перше враження про нього» (рис.1)
45% студентів дали відповідь «скоріше так», тобто погодились з
твердженням про те, що дуже важливо, яке складається перше враження про
викладача. Якщо ж враховувати обидва варіанта ствердної відповіді, то
отримаємо 75%.
На основі першого враження формується початковий і нерідко достить
стійкий стереотип сприйняття викладача. Приказка твердить: зустрічають по
одягу, проводжають по розуму.
Імідж викладача повинен відповідати потребам, інтересам і системі
цінностей особистості і підкріплювати її соціально-психологічні установки.
Навіть найяскравіший імідж не буде сприйнятий, якщо він знаходиться за
межами сфери потреб, інтересів, не відповідає системі цінностей та
суперечить вже сформованим соціально-психологічним установкам.
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Рис. 1. Думки студентів різних курсів стосовно впливу першого
враження.
Позитивний імідж викладача важливий не лише для його студентів – як
особистий приклад успішної людини, яку вони весь час бачать перед собою,
але і для самого викладача – для морального, психологічного задоволення
своєю значимістю у цьому світі.Тому в перелік питань анкети ми включили
питання про важливість коректності зовнішнього вигляду викладача, як
розділились думки студентів з цього приводу видно з рисунків 2-3.

Рис. 2. Відповіді бакалаврів.

Рис.3. Відповіді магістрів.

З рисунків 2-3 очевидно, що більшість студентів сходяться на думці, що
це важливо, але магістри задумуються над цим в меншій мірі, так як в їх
відповідях переважаючою є «важко сказати, так чи ні».
Слід пам‘ятати: "Ніяка робота не може бути плідною, якщо в її основі не
лежить який-небудь ідеальний принцип", - стверджував М. Шаляпін [3].
Таким чином, ігнорування іміджевих правил призводить до того, що вас
можуть неправильно зрозуміти, а це, в свою чергу, призведе до формування
негативного враження.
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ПОПУЛЯРНІСТЬ ПРОФЕСІЇ ВИКЛАДАЧА: ПОГЛЯД СТУДЕНТА
Вища школа – це місце, де майбутні спеціалісти набувають не тільки
професійної гнучкості, здатності адаптуватися до соціальних змін, готовності
до успішного розв‘язання професійних завдань у нових умовах, а й
приміряють на себе роль викладача, плануючи, в майбутньому, пов‘язати
свою кар‘єру з викладацькою діяльністю. Тому актуальним є вивчення
професійного образу викладача.
Професійний образ викладача вищої школи – це динамічна
характеристика, яка є результатом тривалого процесу самовдосконалення. На
нього вливають індивідуальні властивості людини, її професійний і життєвий
досвід, рівень виховання і освіти. Провідний фахівець у галузі іміджології
В.М.Шепель пропонує розглядати поняття іміджу як збірне, головним
компонентом якого є особиста привабливість фахівця. Н.О.Морєва визначає
поняття особистої привабливості як сукупного образу комунікабельності,
рефлексивності, емпатійності, адаптивності, впевненості й толерантності
особистості фахівця. Для викладача вищої школи особиста привабливість
повинна передбачати майстерну демонстрацію усіх особистісно-ділових
умінь, якостей і навичок, що необхідні для забезпечення високого рівня
ефективності навчального процесу. Варто пам‘ятати, що професійний образ
має дві сторони: суб‘єктивну, тобто сприйняття образу тією людиною, яка
його демонструє, і об‘єктивну – той образ, що сприймається спостерігачами.
Імідж не завжди повністю відображає особистість його носія, але незалежно
від цього образ може викликати до себе як позитивне, так і негативне
ставлення [1].
Формування іміджу викладача ВНЗ – це поетапний процес, ефективність
створення якого зумовлена відповідними умовами: розвитком у викладача
інтересу до себе і світу; усвідомлення ним необхідності формування
позитивного іміджу; виявом особистої активності викладача у процесі роботи
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над своїм іміджем; знанням вимог студентської аудиторії до особистості та
діяльності викладача; виявленням початкового рівня розвитку рис, що
становлять позитивний імідж викладача; оволодінням педагогом прийомами
самопізнання і самооцінювання, а також навичками самоіміджування і
проектування
індивідуального
іміджу;
дотриманням
принципу
систематичності у процесі формування іміджу та принципів і методів роботи
з метою формування і корекції іміджу тощо [2].
З 20 по 22 жовтня 2015 року нами було проведене опитування ―Складові
іміджу викладача ВНЗ: погляд студента‖. Аудиторія дослідження: студенти
1-4 курсів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
Вибіркова сукупність становила 173 студента. Опитувальна методика –
анкетування.
Метою опитування стало визначення складових іміджу сучасного
викладача, які впливають на сприйняття студентом позитивного образу
педагога.
Серед поставлених студентській аудиторії питань блок № 4 стосувався
саме питань популярності педагогічної професії. Відповіді на питання «На
Вашу думку, викладач є для Вас прикладом для наслідування?»
розподілились наступним чином: «безумовно, так» та «скоріше так» обрали
на 1 курсі – 52,1 % опитаних бакалаврів, на 2 курсі – 61,1%, на 3 курсі –
63,1%, на 4 курсі – 70,4%. Що стосується відповідей на питання анкети «Чи
зустрічали Ви у процесі навчання у ВТЕІ КНТЕУ викладачів, яких вважаєте
неперевершеними педагогами?», то респонденти високо оцінили
викладацький рівень своїх наставників, так серед бакалаврів на 1 курсі – 69,1
%, на 2 курсі – 67,1%, на 3 курсі – 52, 1%, на 4 курсі – 79, 4% та магістрів на
1 курсі – 76,1% та 80% - на 2 курсі відповіли позитивно. Цікаво
розподілились відповіді і за питанням «Чи захотіли б Ви стати викладачем?».
Так, гостро стати викладачами хочуть студенти 1 курсу - 54% респондентів.
(див рис.1) та магістри 2 курсу -43%, тоді як з 2 курсу інтерес до
викладацької діяльності знижується і на 4 курсі падає до 3%.
14%

10%

0%

33%

22%
Безумовно, так
Скоріше ні
Своя думка

Скоріше так
21%
Безумовно, ні

Важко сказати, так чи ні
Важко відповісти

Рис. 1. Відповіді на питанням «Чи захотіли б Ви стати викладачем?» 1
курс, бакалаври
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Отже, підсумовуючи, зазначимо, що професія викладача залишається
популярною серед студентів, а саме магістрів-випускників. Можливо, вибір
цієї професійної кар‘єри спонукатиме їх до саморозвитку, вихованню
загальної культури, розвитку інтелекту, вмінню працювати в новому
інформаційному просторі.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТА
КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Необхідність формування особистості, готової і здатної до
міжкультурного спілкування – основа сучасного соціального замовлення в
галузі освіти. Вирішення цієї проблеми забезпечується формуванням у
студентів соціокультурної компетенції.
Соціокультурна компетенція – це комплексне явище, яке включає в себе
набір компонентів, котрі відносяться до різних категорій. Одні вчені
виділяють
такі компоненти соціокультурної компетентності,
як
лінгвокраїнознавчий, соціолінгвістичний, соціально-психологічний та
культурологічний. На думку В.В. Сафонової, у структурному плані
соціокультурна компетентність включає загальнокультурну, країнознавчомаркеровану, культурознавчу, соціолінгвістичну та соціальну компетенції
людини.
Соціокультурна компетентність забезпечує можливість орієнтуватися в
соціокультурних особливостях автентичного мовного середовища,
прогнозувати можливі соціокультурні перешкоди в умовах міжкультурного
спілкування і способи їх усунення, адаптуватися до іншомовного середовища
На сучасному етапі соціокультурна компетенція набуває все більшого,
значення. Вона являє собою засвоєння культурних та духовних цінностей
свого та інших народів; норм, які регулюють стосунки між націями,
поколіннями, статями, сприяє естетичному й морально-етичному розвиткові.
Загальна система професійної педагогічної освіти не може не реагувати на
подальший вплив на студентів цієї компетенції. Звичайно, одна лише
соціокультурна компетенція не сформує весь спектр знань, умінь та навичок,
але її відсоток у формуванні особистості вагомий[1].
Формування соціокультурної компетенції є актуальним, тому що
Україна зміцнює стосунки й зв‘язки з європейськими й світовими державами.
Для того, щоб наша країна сприймалася іншими націями як високорозвинена
держава з високим рівнем культури, потрібно формувати у майбутніх
фахівців знання про країни світу, уміння спілкуватися іноземними мовами й
навички самостійної роботи, а також для ефективного функціонування в
якому недостатньо фахівцеві тільки вивчати та розуміти іншомовну
культуру. Необхідний принципово новий підхід, який би ґрунтувався не
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тільки на засвоєнні певних знань, умінь та навичок, а й формував би в них
власне ставлення до соціокультурних іншомовних явищ і фактів, сприяв би
розвитку особистісного досвіду щодо створення власних стратегій
адаптування в іншомовному соціокультурному середовищі.
Отже, проблема формування зазначеної компетенції є дуже важливою.
Формування гармонійної особистості, здатної реалізуватись у сучасному
суспільстві, здобути якісну освіту, стати професіоналом - все це пов‘язане з
розвитком комунікативної компетентності особистості, її активності,
здатності до самоорганізації в опануванні новими формами діяльності,
розкриттям внутрішнього потенціалу, розширенням уявлень ―простір – час‖,
формуванням майбутніх цілей і способів їх досягнення.
На сучасному етапі соціокультурна компетенція набуває все більшого
значення, вона являє собою засвоєння культурних та духовних цінностей
свого та інших народів; норм, які регулюють стосунки між націями,
поколіннями, статями, сприяє естетичному й морально-етичному розвиткові.
Питанням соціокультурної компетенції займалося багато дослідників, таких
як В. В. Сафонова, П. В. Сисоєв, В. П. Фурманова, П. О. Бех, Л. В. Біркун, Л.
В. Калініна, І. В. Самойлюкевич та інші.
Саме поняття «компетенція» латинського походження, що означає від
лат. Competentia «здібний», або від лат. сompetere – досягти, відповідати. В
сучасному тлумачному словнику англійської мови competence – визначається
як: 1) здібності та вміння здійснювати необхідну діяльність; 2) спеціальна
сфера знань; 3) спеціальні вміння для виконання певних професійних
обов‘язків.
Дослідник О. В. Хуторський розрізняє поняття «компетенція» та
«компетентність». Компетенція, на його думку – це сукупність
взаємопов‘язаних якостей особистості (знань, вмінь, навичок, засобів
діяльності), необхідних для якісної продуктивної діяльності. Компетентність
розуміється ним як володіння певною компетенцією, що включає особистісне
відношення до неї та предмету діяльності. Отже, перше поняття визначає
задану вимогу-прогноз освітньої підготовки того, хто навчається, а
компетентність – сформовану якість, результат цілеспрямованої педагогічної
діяльності.
К. Крамш розглядає соціокультурну компетентність як когнітивний
аспект у вивченні іноземної мови, який містить такі складові як соціальноконтекстуальний, культурний, стилістичний, невербальний компоненти;
враховуються також фонові культурні знання. Але дослідниця надає перевагу
застосуванню лінгвістичних знань у діалозі культур.
Формування соціокультурної компетентності передбачає входження в
спеціальність, оволодіння нормами професійної діяльності та професійного
спілкування, досягнення її високих рівнів; опис особистого досвіду і
передача його наступним поколінням.
Сучасні дослідники визначають соціокультурну компетенцію як уміння
вибрати потрібний рівень мовного етикету, доречний у конкретній ситуації
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спілкування, залежно від соціального статусу співрозмовника.
Соціокультурна компетенція включає лінгвістичний, нелінгвістичний та
країнознавчий компоненти. Лінгвістичний компонент полягає в засвоєнні та
правильному вживанні лексики, необхідної для спілкування з урахуванням
соціокультурних особливостей. Нелінгвістичний компонент базується на
засвоєнні певних соціальних моделей поведінки. Країнознавчий компонент
вимагає ознайомлення та володіння історичною, географічною та соціальною
інформацією про країну, мова якої вивчається[2].
Соціокультурна компетентність забезпечує можливість орієнтуватися в
соціокультурних особливостях автентичного мовного середовища,
прогнозувати можливі соціокультурні перешкоди в умовах міжкультурного
спілкування і способи їх усунення, адаптуватися до іншомовного
середовища, слідуючи канонам ввічливості в середовищі іншої культури,
проявляючи повагу до традицій, ритуалів і стилю життя представників
іншого культурного співтовариства. Поняттю соціокультурної компетенції
близькі поняття країнознавчої, лінгвокраїнознавчої, лінгвокультурологічної,
полікультурної та міжкультурної компетенції, які нерідко можна зустріти у
науково-методичній літературі, що підкреслює різні сторони мови, якої
навчаються, та її культури [3].
Суть професійної компетентності відображає ділову надійність і
здатність успішно і безпомилково здійснювати професійну діяльність як у
стереотипних, так і в нестандартних ситуаціях. Компетентність повинна бути
конкретизована не тільки відносно побудови власного «Я» у нових умовах
діяльності, а швидше спрямована на розкриття людини в самореалізації, яка
може бути використана у «пошуку» себе як суб‘єкта нової діяльності.
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TYPICAL FEATURES OF ADVERTISING TEXT FROM
TRANSLATION PERSPECTIVE
Advertising as an integral part of human life dominates on television, radio
and the Internet, in newspapers and magazines, thus permeating all the spheres of
our lives. Translation of English-language advertising texts is specific as it requires
the disclosure of implicates bearing hidden meaning that constituents the message
of advertising. Being different, Ukrainians have their own customs, traditions,
socio-cultural rules, national norms and standards of verbal etiquette, extra-verbal
factors that must be considered while sending the message to English-speaking
consumers and the reverse. So, while translating English advertising texts, slogans
and commercials into the Ukrainian language the translator should be aware of and
take into account all the factors mentioned above.
The English advertising text has a complex structure and is characterized by a
range of stylistic, pragmatic, semantic and syntactic features. Thus, their
harmonious combination in translating will enable its adequate perception. As a
result the key objective for the translator becomes a search for language means that
would most accurately reflect and express the source message [1, p. 324].
One of the vital assignments in translating advertising texts is preserving the
sense of hidden advertising message(s). Advertising should ‗sound‘ authentic, be
intense and extremely short. Basic theoretical concepts of advertising text
translation include at least two stages: an adequate translation and pragmatic
adaptation inevitably associated with it [2, 394].
Ukrainian translators face significant challenges in attempts to proper render
the pragmatic value of the original text. It happens, for instance, when the ad
contains specific facts and events related to the culture of a nation, or diverse
national customs as well as the nationally-coloured names of dishes, parts of
clothing, etc. The slogan advertising whiskey ‗Johnny Walker‘ goes like ‗Taste
Life’, which literally means ―try the taste of life‖. It was translated into the
Ukrainian language, though, as «Живи, щоб було що пригадати» – ―Live in such
a way that you have something to remember‖. The translation can serve as a
typical example of pragmatic adaptation of the original text to the target audience
linguo-culture.
Bilingual communication can be considered successful if the translated text
affects the foreign recipient in the same way as the original (source text) does. The
hierarchical relationship between pragmatic and semantic components means that
in advertising translation its pragmatic component (the message of the source text)
controls the communicative function of the advert. As a result, the semantic
components (phonemes, morphemes, words, collocations) and their derivates
succumb to changes if necessary. From a pragmatic point of view the translation
means establishing rapport between the interlocutors in the original language and
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the language of translation (source and target languages). In other words, the
translation of advertising texts is based on functional-pragmatic adequacy, which
prioritizes the representation of basic communicative functions of the original text
over a full and accurate reproduction of its content and stylistic features [3, 250].
While translating English ads the interpreter has to have a good knowledge of
the subject, that is the message implied by the author in the original, as well as
understand a communicative function of the source advertising text. That is why,
primarily the translator should find out whether the advertising concerns the
product that performs some similar function on a new market. Besides, the
translator should envisage whether the image in the advertising text is likely to
cause positive connotations associated with consumer promotional products. If
both answers are positive, then the following strategies in rendering pragmatic and
communicative functions of the source advertising text can be applied: zero (no)
translation as the purpose of advertising is achieved through the photoelectric
effect; drawing advertising text while using positive associations connected with
the producing country and its culture; direct translation; adaptation when
photographic material is stored, but the text is adapted to the essentials of culture,
language translation: revision when photographic material remains, while the text
is reformulated completely into an entirely new text [ibid].
Thus, the translation of advertising texts must be logical, clear, accessible and
not intrusive to be credible and efficient for potential consumers. For example, the
advertising concerning Blistex lipstick – New Blistex lip massage has a very clever
tip. It massages the formula into your lips leaving them smooth and hydrated
hihjlights the fact that the lipstick from Blistex lip massage has a smart enough tip.
It‘s nutrients serve to soften and moisturize your lips. The text advertising a
hygienic lipstick, produced by the company Blistex is more informative than
emotionally charged because it has a minimal number of figurative expressions.
An epithet ―a very clever tip‖ in Ukrainian sounds as «дуже розумний кінчик» –
“a very reasonable tip”. This is an example of a literal translation, which does not
affect the original message of the manufacturers that the buyer should pay attention
to the quality of the product. In the second phrase a morphologically-syntactic
substitution is used. The descriptive adjectives ―smooth‖ and ―hydrated‖ in the
source text are replaced by the verbs «пом'якшують й зволожують» – “mitigate
and moisturize‖ in the target version.
There are cases when translators do not convert the text, but give its semantic
equivalent instead. For example, “Maybe she's born with IT, maybe IT's
Maybelline” is rendered as «Всі в захваті від тебе, а ти – від Мейбеллін» –
“All are delighted with you, and you – with Maybelline". As it can be seen from
the example, semantics of textual elements in the source language is expressed via
changes in the formal characteristics of the words, while in the target language the
message is rendered due to poly-semantic words [4, p. 134].
Generally advertising texts are characterized by informativity as their main
purpose is make the target audience get informed about and interested in the
product advertised and prospectively purchase it. So, ads should be exact and clear.
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Moreover, the hallmark of a successful advertising is the harmonious combination
of basic advertising message with the verbal means of expression that are most
relevant for expressing the message. Besides, the advertising text should possess
the right tonality, which will make it stand out among many others.
In addition, ad texts contain a number of extralinguistic components that
should be taken into account in preparing an efficient translating product. The
advertising text, due to its nature, should never be translated literally otherwise it
may lose the proper meaning and a commercial and/or social impact. Translating
advertising texts into other languages means taking into account ethical,
psychological, religious, political, etc. characteristics of the target audience and
potential consumers as well as the features of the language and culture of the
country for which the secondary ad text is created. In case when the target
audience is diverse, the translation should avoid complicated lexicon, but rather
comprise commonly used words.
The choice of lexico-grammatical transformations as well as approaches to
the translation depends on many factors. The latter include a translated text, target
audience and consumer products that are promoted, as well as psychology,
mentality, background knowledge and translating skills of the interpreter, his
commitment to a certain literary tradition [5, p. 127].
The search for original and effective advertising words often leads to
inventing new symbols, which are composed of already existing words and the
parts that are distorted or altered form active vocabulary in Ukrainian or foreign
languages. For example, the blending of the two words information +
entertainment gives a neologism ‗infortainment‘. «Шоколад шоколадіє». In this
case, the new word must be contextually justified and the message of the
advertisement should be associated with the object. Whatever the newly created
words are, they must conform to the target audience, focused on the advertising
message.
To sum up, the task of the translator is to apply all the knowledge of the
theoretical postulate for translating the original advertising text taking into account
its linguistic characteristics and extralinguistic factors as necessary components for
the adequate translation.
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ФІЗІОГНОМІЧНІ ВІДМІННОСТІ ТА ЇХ ПРИСУТНІСТЬ У
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ
Тема фізіономічних особливостей людини та їх проявів ніколи не
втратить своєї актуальності, адже вона є корисною для пізнання характеру
особистості та подальшого контакту з нею. У туристичній галузі фізіогноміка
відіграє особливу роль, так як будь-яка робота в туристичній галузі полягає в
постійному спілкуванні з людьми. Незважаючи на посаду, працівник повинен
вміти «зчитувати» інформацію з обличчя людини, розрізняти її жести та
вміти застосувати відповідні заходи щодо заохочення та подальшої співпраці
з клієнтом.
Метою даної роботи є висвітлення фізіогномічних відмінностей людей,
вміння розрізняти фізіогномічні особливості особистостей та ідентифікація
цих особливостей у професійній діяльності менеджерів туристичної галузі.
Уперше термін «фізіогноміка» був вжитий давньогрецьким лікарем
Гіппократом. Надалі аналізом цієї науки займалися такі відомі особистості як
німецький психолог Карл Теодор Ясперс, англійський науковець Чарльз
Дарвін, заслужений діяч науки та професор Віктор Шепель, італійський
лікар-психіатр Чезаре Ломброзо.
Серед українських науковців проблемами фізіогноміки займалися: Юрій
Долгих, Валентина Домська та Іван Сікорський.
Фізіогноміка - це вчення, згідно якого, проаналізувавши зовнішні риси,
вираз обличчя, особливості будови тіла можна отримати достатню кількість
інформації для пізнання індивіда, його душевних якостей та стану здоров‘я.
Емоційне сприйняття обличчя людини, ідентифікація та інтерпретація його
зовнішності мали місце у всі часи. Результати спостережень, що дозволяють
виявити взаємозв'язок зовнішнього вигляду людини та його душевних
якостей, були використані у творах стародавніх філософів і письменників. У
різні періоди часу терміна «фізіогноміка» надавали різне значення. У
давнину предметом фізіогноміки було все людське тіло, яке позиціонувалося
як фізіологічна основа характеру і душевних якостей індивідуума.
Фізіогноміка звузила коло інтересів і займається переважно
інтерпретацією тих чи інших рис людської особи. У першу чергу при аналізі
рис обличчя фізіогноміка приділяє увагу формі, розташуванню та їх розміру,
також враховуються родимки, родимі плями, колір шкіри. Другорядними ж є
прищі, шрами, удари, бородавки й зморшки. [3]
130

Представники європеоїдної раси в першу чергу звертають увагу на очі та
рот співрозмовника, у той час як азіати дивляться на ніс. Згідно досліджень,
більшість інформації про особистість відображається саме в області носа й
губ. [4]
Існує п‘ять найважливіших рис обличчя, а саме: рот, очі, вуха, брови та
ніс.
Якщо дивитися на фактуру брів, то чим товще та густіше брови, тим
впертіший характер має людина. Витончені брови вказують на спокій та
консерватизм індивіда. Короткі і грубі брови втілюють в собі романтичну
натуру, схильну до частої зміни професії. Короткі, але густі брови показують
злість й одночасно сексуальність людини. Довгі брови є ознакою інтелекту.
Очі – «дзеркало нашої душі». Очі є найбільш виразною рисою на
обличчі. Фізіогномісти звертають увагу на розмір та краї очей, отже великі
очі є символом мужності, водночас чутливості. Маленькі – характеризують
впертість та самовдоволеність особи. Якщо краї очей скошені вгору, то
людина смілива й рішуча, якщо ж донизу – щира та оптимістична.
Власники довгого носа досить примхливі та консервативні, а власники
короткого, навпаки - доброзичливі люди, які мають відкритий характер.
Вузький ніс вказує на те, що людині доведеться багато працювати протягом
життя. Якщо на фоні інших рис обличчя ніс маленький, то для жінок це
ознака дріб‘язковості та схильності до постійних ревнощів. Кирпатий ніс –
явна ознака балакучості та нездатності зберігати секрети.
Великий, нещільно закритий рот, є ознакою нерішучості та
безтурботності. Рот з «розгалуженими» кутками вказує на ніжність та
прихильність індивіда. Маленький рот характеризує слабкий характер. Тонкі
губи притаманні власникам жорсткої натури, товсті належать чуттєвим
особам із методичним розумом. Коли верхня губа виступає над нижньою,
людина є марнославною та абсолютно нерішучою. Якщо нижня виступає над
верхньою людина – егоїст.
Великі та тверді вуха зичать своєму власнику довголіття та міцне
здоров‘я. Інтелектуалами є люди з сильно розвиненою верхньою частиною
вуха, якщо ж увагу до себе привертають великі мочки, людина не є
хворобливою та має хороші показники здоров‘я.
Біляві або русяві люди часто відрізняються вдачею, сором‘язливістю,
інфантильність, скромністю та є незмінними мрійниками. Проте іноді
небажання помічати проблеми доводить їх до репресивності й навіть
соціопатії. Темне волосся посилює вираження емоційності та впливає на
холеристичний темперамент.[5]
На сьогодні існує чимало професій, які потребують не лише професійні
знання, а й додаткові специфічні навики, одним з яких є читання по обличчю,
інакше кажучи елементарні основи фізіогноміки [1]. Чимало компаній
наймають фізіогномістів задля створення ефективних стратегій розвитку
бренду, отримання інформації про ділових партнерів або для боротьби з
конкурентами. Фізіогномісти також відіграють важливу роль у кадровому
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забезпеченні компанії (агентства). Що стосується найму менеджерів з
туристичної галузі, то в першу чергу звертається увага на:
 здатність до поширення знань, навичок та їх ефективного використання
в умовах досить швидкої адаптації організацій до вимог керівництва;
 здатність до лідерства, планування, рентабельної організації робочого
та виконавчого процесу, впливовість на колектив та здатність працювати в
ньому;
 високий рівень комунікативної культури та соціальні навички [2].
Таким чином, нами було проаналізовано фізіогномічні відмінності та
особливості зовнішності людини. У результаті проведеного аналізу
з‘ясовано, що знання навіть незначних фізіогномічних особливостей сприяє
поглибленню знань про характер людини в цілому.
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Підготовка висококваліфікованих спеціалістів – основне завдання
вищих навчальних закладів. Проте, цей процес є вкрай важким і його
правильна організація є запорукою того, що випускники наших вузів
зможуть отримати якісне працевлаштування не лише в Україні, але і за її
межами.
Наша система освіти має ряд серйозних проблем. Низька якість освіти,
неконкурентноздатність, зношеність фондів, старіння кадрів – цей невтішний
перелік проблем можна продовжувати. Разом з тим, Україна витрачає на
освіту більше, ніж середній показник серед розвинутих країн. Отже, питання
полягає не так у кількості, як у тому, в який спосіб ці кошти витрачаються.
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Постає замкнене коло: нерозкритий потенціал – низька якість –
неконкурентноздатність – неефективне використання.
В Україні проводиться безліч реформ і система освіти не є
виключенням. Першим кроком стало прийняття Болонської системи. Саме
цією системою користуються навчальні заклади Європи. Перехід до цієї
системи є вкрай важливим, адже наші освіта і наука дісталися нам у спадок
від ізольованої радянської системи й більше, ніж за 20 років незалежності ми
практично не інтегрувалися у світові процеси. Проте, як і все інше, її
реалізація не стала такою, якою її планували.
На мою думку на якість вищої освіти впливають такі фактори: держава,
викладачі, студенти. Перш за все держава. В компетенції держави входить:
розробка системи освіти, виплата стипендії та заробітних плат викладачам і
т.д. Саме від того, яку систему освіти створила держава, як вона її реалізовує
залежить те, як будуть створюватись навчальні плани і викладатись матеріал
студентам. Проте, щоб забезпечити навчальний процес потрібні кошти, але
не просто надати кошти але і проконтролювати їх використання. Наша країна
потерпає від корупції і система освіти не є виключенням. Корупція в системі
освіти присутня на всіх її ланках, що значно зменшує ефективність
використання ресурсів та знижує якість освіти. Також потрібна міцна
законодавча база, яка буде адекватною, і буде наслідувати Європейські
стандарти.
Одним з пунктів у вдосконаленні є встановлення адекватної системи
виплати стипендії. Українська система стипендійного забезпечення має
колосальні ресурси – щороку на стипендії виділяється понад 5 млрд. гривень.
Але принцип розподілу цих коштів є вкрай неефективним. Головна його вада
– брак адресності. Так, академічна стипендія повинна охоплювати
щонайменше 2/3 бюджетників, які навчаються на денній формі. В результаті
стипендію "за успіхи у навчанні" отримують 640 тисяч студентів за
принципом: усім - потрошку. Натомість, у Франції академічну стипендію
отримують студенти, котрі складають усі екзамени винятково на "відмінно",
таких менше 1%. В Польщі цей показник становить 10%. У Великій Британії
можливі індивідуальні стипендії лише за визначні успіхи – винаходи,
академічні публікації тощо. Таким чином в Україні академічна стипендія
насправді стала різновидом соціальної виплати.
Тому на мою думку для вдосконалення системи навчання з боку
держави потрібно виконати наступне: забезпечити фінансування освіти на
достатньому рівні та проконтролювати використання цього фінансування,
створити міцну законодавчу базу, яка б відповідала Європейським нормам.
Проте не варто забувати про те, що держава є не єдиним чинником.
Однією з головних причин є також і якість викладання матеріалу
безпосередньо викладачами. На сьогоднішній день більшість викладачів не
зацікавлені в якісному поданні свого матеріалу і зацікавленні студента до
вивчення дисципліни. Однією з причин цього є низькі заробітні плати
викладачам, що породжує іншу проблему – корупцію. Однак, саме від того як
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викладається матеріал залежить те чи буде студент хотіти його вчити.
Одним з стимулів для викладачів, окрім збільшення заробітної платні, може
стати можливість вибору предметів. Зрозуміло, що для кожної дисципліни є
перелік необхідних предметів, але для тих предметів можна ввести
можливість вибору викладача(адже на кафедрі є кілька викладачів, які
можуть викладати один і той же предмет) або видача премій викладачам яких
оберуть студенти на анонімному голосуванні після певного періоду. На мою
думку, це стане стимулом для викладачів змінювати та покращувати матеріал
який вони читають студентам та змінювати підходи до ведення пар і
внаслідок цього зробити їх більш бажаними для вивчення.
І на останок варто зазначити що як би не була складена система, як би не
викладався матеріал, якщо студент не хоче вчитись – він і не буде. Тому
останньою ланкою в покращенні навчання є стимулювання студента вчитись.
Для цього необхідно ввести строгий контроль на екзаменах. Доцільним я
вважаю встановлення камер для того щоб фіксувати правопорушення. Проте,
перед цим важливо перевірити наскільки якісно був викладений матеріал
студенту. Важливим пунктом є також строго контролю за відвідуванням
студентами пар, і за певну (адекватну) кількість пропусків виганяти студентів
з вузу. Не варто забувати і про корупцію. Її основним джерелом на рівні вузу
є саме студенти (проте не виключенням є і викладачі) які самі намагаються
дати викладачу хабар. Корупція повинна бути викорінена з життя ВНЗ.
Гарною ідеєю для вдосконалення навчання в Україні може бути
впровадження дистанційного навчання. Дистанцiйне навчання – це форма
навчання з використанням комп‘ютерних і телекомунiкацiйних технологiй,
якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних
етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.
Дана форма навчання є найбільш прийнятною з точки зору економії як
фінансового, так і часового ресурсу. У порівняння з іншими формами освіти
дистанційне навчання здатне задовольняти потреби самого широкого кола
споживачів освітніх послуг.
Одним з шляхів вдосконалення навчання є також забезпечення вузів
сучасною та якісною технічною базою та використання сучасних технологів
при проведеннях лекцій. Проте, все це також впирається в недостатнє
фінансове забезпечення вузів.
Підводячи підсумок, можна виділите, те що Україні ще потрібно
зробити дуже багато для покращення системи навчання у ВНЗ і буде багато
перешкод на її шляху. Проте, позитивні зміни є вже сьогодні і є надія що
найближчим часом випускники Українських вузів зможуть конкурувати на
одному рівні зі своїми європейськими колегами.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДІОМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ
Ідіоматика відіграє у мові одну з найбільш значущих ролей в силу свого
семантичного багатства, образності, колориту, лаконічності та яскравості.
Вона приносить в усне та писемне мовлення такі важливі особливості, як
плавність, оригінальність та вишуканість.
Як відомо, ідіоми знаходять широке застосування не тільки в усному
мовленні та творах авторів художньої літератури, але й в медіа тексті,
роблячи стиль викладення яскравим та барвистим.
Випадки вживання ідіом у газетних текстах показують, що часто
функціонування ідіом виходить за межі традиційного уявлення про їх
сталість та незмінність. Сучасна журналістика орієнтується на створення
яскравого матеріалу, що привертає увагу.
Вивченням ідіом в сучасній англомовній пресі займалися такі вітчизняні
вчені: Кунін А., Внук Т., Гусейнова Т., Чужакін А., Палажченко П.,
Шанський Н., Горлова В. та інші.
Чужакін А. відзначає, що ідіоматичні висловлювання несуть величезне
функціонально-стилістичне навантаження в матеріалах ЗМІ. Фразеологізми
можуть представляти собою фігури мовлення, тобто переосмисленні звороти,
які використовуються не в звичних, а в особливих, переносних значеннях [5,
с. 62].
Заголовки матеріалів у періодиці - одні з найважливіших її елементів.
Газетний заголовок являє собою важливий компонент газетної інформації.
Щоб зацікавити і заінтригувати читача, а саме, виконати своє основне
призначення − заголовок повинен бути максимально помітним і таким, що
запам'ятовується. В якості помітних, що звертають читацьку увагу газетних
заголовків, широко використовуються фразеологічні звороти [2, с. 9].
Фразеологічні звороти, прислів‘я, приказки та крилаті вирази є
обов‘язковим стилістичним компонентом мови газети, важливим джерелом
експресивно-емоційної насиченості. Вони придають газетному тексту певну
впливову силу, допомагають створювати специфічну образність. Вони здатні
не тільки виразити відповідну думку з більшою ємкістю, але й передати
відношення, оцінку [1, c. 232].
Наприклад, приказка «товкти воду в ступі» (to flog a dead horse) передає
більшу експресивність, оцінку, ніж вільне словосполучення «займатися
марною справою, намагаючись досягнути недосяжного (to do something in
vain). Приклад вживання ідіоми у газетному тексті: «The banks promised the
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moon to lure customers». – «Банки обіцяли золоті гори, щоб привабити
вкладників». З метою створення художнього ефекту автори медіа текстів
удаються до трансформації фразеологізмів [4, c. 219].
Як стверджує Гусейнова Т. у стилістичних цілях фразеологізми можуть
вживатися як без змін, так і в трансформованому вигляді, з іншим значенням
і структурою або з новими експресивно-стилістичними властивостям.
Частіше за усе під трансформацією розуміють «будь-яке відхилення від
загально-прийнятної норми, що закріплена у лінгвістичній літературі, а
також імпровізована зміна в експресивно-стилістичних цілях» [2, с. 7].
Трансформація фразеологізмів розглядається у роботах багатьох
дослідників фразеології: Шанського Н., Гусейнової Т., Горлова В. та ін.
Узагальнивши класифікації вище зазначених лінгвістів, усі трансформації
можна поділити на 4 найбільш загальні групи: 1) семантичні трансформації;
2) лексичні трансформації; 3) синтаксичні трансформації; 4) морфологічні
трансформації; 5) словотворчі трансформації.
При лексичних трансформаціях семантика фразеологізму може набувати
нових смислових відтінків у результаті більш-менш суттєвих змін в
компонентному складі фразеологізмів (ФО), при цьому синтаксична
структура фразеологізму залишається без змін: вона не подовжується і не
скорочується. До даного типу трансформації відносять прийоми заміни і
переставлення компонентів ФО. Наприклад: The rapid global economic
downturn has rekindled fears that Japan may be slipping back into a deflationary
cycle. (WSJ) – Швидкий економічний спад в усьому світі відродив страхи про
те, що Японія знову може увійти в дефляційний період [3, c. 36].
Синтаксичні трансформації ідіом призводять до подовження,
скорочення або зміни синтаксичної структури фразеологізму. Сюди
відносять: редукцію
(еліпсис); додавання
(уклинювання); зміну
комунікативного типу речення; парцеляцію; контамінацію; алюзію [3, c. 35].
Редукція – це скорочення структури ФО, випущення значущих
елементів. У більшості випадків у ФО зі структурою словосполучення
випускається дієслово, оскільки воно, будучи структурним стрижнем
дієслівних фразеологізмів, не несе основного тематичного навантаження, і,
отже, його редукція не представляє небезпеку для семантики фразеологізму
[1, c, 210].
Наприклад: WHEN parts of Hampton Court were damaged in a fire two
years ago, few could see the silver lining. – Коли частини будівлі Хемптон
Корт були зруйновані під час пожежі пару років тому, небагато людей
змогли побачити позитивне побічне слідство [6].
Додавання компонентів можливо у будь-якій частині ФО – на початку, у
кінці або в середині (у цьому випадку кажуть про вклинювання). При
додаванні компонентів відбувається «приросток сенсу, і саме доданий
компонент бере на себе основне емоційне та експресивне навантаження,
оскільки завдяки своїй новизні та несподіваності він не прогнозується
читачами [2, с. 7].
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Наприклад: And even the BBC, the Tory Party’s favorite whipping boy, know
that whoever replaces Mellor is unlikely to be as sympathetic. (The Daily Mirror).
– І навіть ББС, улюблений козел відпущення партії,Торі, знає, що хто б не
замінив Меллора, навряд чи, він буде таким приємним [6].
Парцеляція представляє собою особливий прийом перетворення ФО,
який полягає в тому, що елементи фразеологізму розділяються комою або
крапкою. Цей прийом використовується для посилення експресивності ФО,
хоча використовується не часто. Парцеляцією особливо виділяється і
підкреслюється важлива інформація. Наприклад: They welcomed the law. With
open arms. (WSJ) – Вони прийняли закон. З простертими руками [1, c. 214].
До морфологічних трансформацій відносяться зміни в граматичному
аспекті фразеологічного значення. Оказіональні морфологічні зміни
торкаються всіх частини мови, і кожного разу це призводить до перетворення
семантики. В даному випадку мова йде про модифікацію артиклів, числа
іменників, форм ступенів порівняння прикметників, часових форм дієслова,
тощо. Наприклад: The Secret Service is spilling a few cerets to avoid spilling the
beans. – Щоб уникнути видачі всіх секретів, секретна служба відкриває
деякі з них [3, c. 37].
Словотворчі трансформації компонентів ФО досить обмежені і не
відрізняються різноманітністю. Частіше за все це лише додавання
словотворчих афіксів.
Отже, за допомогою ідіоматичних висловлювань, які не перекладаються
дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект
мови. Саме завдяки фразеологічним висловлюванням, що інакше
називаються ідіомами, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєвоінтуїтивним описом нашого світу, нашого життя.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Сучасний ринок праці висуває вимоги не стільки до рівня теоретичних
знань потенційного працівника, скільки до рівня його професійної
компетентності, яку він зможе продемонструвати. В умовах стрімкого
розвитку й полегшення доступу до інформаційних технологій передача
готових знань не є головним завданням навчального процесу. Це обумовлює
поширення підходу, який полягає у формуванні компетентностей,
проектного мислення, аналітичних здібностей, мотивованого прагнення до
безперервної самоосвіти, самовдосконалення, умінь самостійно проектувати
навчальну і майбутню професійну діяльність, що забезпечує успішність
особистісного та професійного зростання. Саме тому формування
професійної компетентності майбутніх фахівців є важливим завданням
педагогічної теорії і практики, оскільки у подальшому від них буде
вимагатися швидко та ефективно засвоювати та впроваджувати передові
технології, вітчизняний та зарубіжний досвід в процесі своєї діяльності.
Дослідження ринку праці показують, що якостями, які визначають
конкурентоспроможність майбутнього фахівця, є професійна мобільність,
вміння «презентувати себе»; володіння методами розв‘язку великого обсягу
професійних завдань, здатність вирішувати різні професійні проблеми,
впевненість у собі, відповідальність, орієнтація на успіх, готовність постійно
збагачувати свій досвід. Ці якості формуються під впливом глибокого
інтересу до обраної спеціальності, визначаються професіоналізмом
викладачів, виробничою практикою, активністю у самоосвіті, швидкістю
сприйняття, розуміння та міцного засвоєння великих масивів складно
організованого значення.
З точки зору ринку, професіонал пропонує (продає) себе, відчуває себе
товаром. Ринок визначає, скільки коштують ті або інші людські якості. Тому
формування фахівців, професійні та особистісні якості яких користуються
попитом на ринку праці, − головне завдання вищих навчальних закладів.
Для характеристики фахівця використовуються такі інтегральні поняття,
як «професійна спрямованість», «професійна готовність», «професійна
мобільність» та «професійна компетентність». Названі вище якості фахівця
не є статичною та незмінною системою. У професійній діяльності, особливо
в умовах конкуренції, ринкових відносин, ця система постійно змінюється, ті
або інші якості актуалізуються, утворюють складні комплекси, постійно
змінюючи внутрішні зв‘язки, відносини.
У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого
навчального закладу вирішується система завдань, серед яких одним з
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основних виступає формування професійної компетентності. Якість
вирішення цього питання визначає ефективність професійної підготовки.
Професійна компетентність майбутніх фахівців – це складне
багатофакторне утворення особистості, що включає систему наукових
економічних об‘єктивних знань і вмінь фахівця, здатність адаптувати їх у
професійну діяльність, ціннісні орієнтації, мотиви діяльності, інтегровані
показники культури, а також наявність стійкої готовності до професійного
зростання.
Аналіз
праць
дидактичного,
психологічного,
соціологічного
спрямування [1, 2, 3, 4] дозволив зробити висновок, що педагогічними
умовами формування професійної компетентності майбутніх фахівців є:
1) всебічне мотивування навчальної діяльності студентів у процесі
вивчення навчальних дисциплін економічного спрямування;
2) структурування змісту економічних навчальних дисциплін за
модульним принципом;
3) забезпечення конусного інтегрування економічних навчальних
дисциплін;
4) розробка дидактичного забезпечення аудиторного навчання
економічних навчальних дисциплін і самостійної роботи студентів на засадах
компетентнісного підходу.
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CONS AND PROS OF USING DIGITAL DEVICES IN THE ESP
CONTEXT
The abstract focuses on the discussion of the advantages of using digital
devices in the ESP classroom. The authors provide arguments to support the
opinion of the educationalists who claim that the advent of digital devices such as
tablets, laptops, and smartphones in the classroom offers new vistas that can
improve ESP instruction considerably as well as to boost linguistic performance of
the language learners.
Many digital enthusiasts do not have any reservation as to the benefits of the
use of digital devices as they believe that increasing the amount of available
technology and information inevitably makes students more knowledgeable and
better learners. At the other end of the spectrum are those who state that students
will stop learning and just engage in distracting, possibly even destructive,
activities with their new tools at hand. In the middle there is an ongoing debate
about whether, why, and how this radical and massive change should be
implemented. In this respects it is advisable to look at some of the benefits and
drawbacks of the use of digital devices in the ESP classroom, and to estimate how
some of the minuses can be minimized.
Study of the efficacy of using digital devices in the English lessons is based
on the analysis of the ways of their application. As a rule, the basic roles of the
digital devices in the classroom are listed as follows:
- watching multi-media;
- reading texts;
- researching topics;
- doing writing tasks;
- creating multi-media;
- storing/archiving information (including note-taking);
- communicating;
- taking tests (assessment).
Undoubtedly, some of these tasks are done more easily on a digital device. It
is obvious, that research can be done much more quickly while using a wider
variety of resources. Consuming and creating multi-media are the tasks the digital
device is obviously good at. As to communicating digitally it is the process that is
widely possible now for all people. Still not all teachers want these activities to be
as easy as they are at present because they do not consider it reasonable for their
students to use the devices during tests in order to look up information they should
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know. In addition, they maintain that the devices can be in the way at the lessons
as teachers want their students to pay attention to what is happening in the
classroom instead of using a wide variety of communication options available on
their digital devices.
As to reading and writing, some researchers claim that reading educational
materials on a screen does not provide understanding deep enough, and there are
studies showing that writing and taking notes in long-hand provide better retention.
On the other hand, other researchers believe that screen reading is a separate ability
that can be improved. But even if digital learning doesn‘t give students deeper
knowledge than old- fashioned reading and note-taking on paper provide, it may
still be a better choice because it teaches language learners how to interact with the
real world.
At present it is the new reality which reveals that most people are never far
from all the knowledge available in Wikipedia and Google. Looking up a fact is
often faster than trying to recall it from memories. Even as digital devices are
becoming common, it is vital to decide when to introduce them to students. The
current view is that the take-over of classrooms by digital devices is inevitable.
Students may lose some of the deep learning and comprehension that physical
books and pen and paper note-taking provide, but they gain much in terms of
research, communication, and convenience. More importantly, learning and using
digital devices is itself a core skill nowadays. The benefits of allowing digital
technologies in the classroom are listed ccording to the rank of their importance
both for psychological and instructional reasons:
1) cellphones and smartphones can offer parents a little more peace of mind
when their children are at school. Parents know that in an emergency the student
can contact them and vice versa. In addition, more and more cellphones and
smartphones contain GPS devices that can be tracked if necessary.
2)
Access to the Internet provides for instant answers for the curious.
This is the search-and-learn environment learners are involved in today. It also
gives students a chance to get an answer to a question they may feel uncomfortable
asking in class. If a teacher uses a term they don‘t understand, they can find the
answer discretely, without interrupting the class.
3)
Wider access to information is very important for many children who
will mainly be exposed to the interests and hobbis of their parents. Using the
Internet, children can search a world of creative ideas outside of their bubble. They
can learn another language, or teach themselves how to draw, knit, or play chess.
They have access to an endless array of options available, not just to help them
learn, but to gain skills they might not otherwise be exposed to.
4)
Electronic devices in the classroom can enhance the learning
experience by providing instant video access. Martin Luther King‘s ―I Have a
Dream‖ speech is not just something to read about. Man‘s first steps on the moon,
early flights, presidential speeches, bridges being built, all are made more real and
easier to digest in the form of instant video availability. Besides, a wide range of
music available can give access to classical, jazz, big band and early rock ‗n‘ roll.
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5)
Social learning is a great way for students to share information,
thoughts and ideas on a subject. Properly focused, some students, who may be
quiet or shy in the classroom, may blossom in a social learning situation made
possible by digital devices.
Still some potential negative impacts of using devices can not be
underestimated. There are concerns about long-term exposure to wireless devices
and computer screens. While there is no direct evidence of harmful effects, too
much exposure for students who have video screens in front of their faces or
computers in their laps is discouraged. If students frequently use these devices at
home, additional exposure at school could be viewed as harmful. Besides, while
schools can limit the availability of websites that can be viewed on their network,
students may find links that slipped through the system or those that are
unavailable through a monitored network.
With the temptation of social media and texting in their hands, students may
focus solely on their social life instead of the lessons. While some believe that
digital devices make for greater connections for students, there are those who claim
that too much time with digital devices leads to disconnecting from face-to-face
social activities, family communications and nature. Digital devices in the
classroom would probably lead to an even greater such disconnection.
Many professors opting to impose a laptop ban in their classrooms cite a lack
of quality conversation and student engagement as the primary reason. Let us
analyse the controversial issue of using Google that has proven to be an asset
rather than a distraction. Occasionally, while looking up something on the web to
add to class discussion can help re-engage with the task at hand. When students
look up and share biographical or historical data, which relate to a conversation,
being had, to share alternative meanings, that is an evident plus. Moreover,
sometimes the striking difference between Google Translate and an online
dictionary provides a wonderful opportunity to discuss information literacy. But by
far the greatest results come during group work when students collaborate on small
research tasks and report their findings back to the class.
To conclude, recent studies confirm that many students lack basic
information-seeking skills and critical thinking skills related to information search,
media, and technology. Still very little is being done to address this problem.
Guidelines for proper and improper technology use in the classroom can create an
opportunity for conversation and learning as well as requiring students to read
about the use of digital technologies in the classroom can make them think about
technology as educational practices that may find very useful application in the
ESP classroom.
References
1. http://education.cu-portland.edu/blog/tech-ed/pros-and-cons-of-allowingdigital-devices-in-the-classroom/
2. https://www.insidehighered.com/blogs/gradhacker/5-reasons-allow-digitaldevices-your-classroom
142

3. http://www.mobility-labs.com/2014/the-benefits-and-drawbacks-ofbringing-digital-devices-into-the-classroom
4. http://www.learndash.com/benefits-of-mobile-devices-in-the-classroom/
5. http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-mobile-learning-guide.pdf
Олена Войтенко
Науковий керівник: Чорна Н. М., д. і. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК
ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
У сучасних умовах активно вирішується проблема розвитку та
використання людських здібностей, можливостей та потенціалу. Така
необхідність зумовлюється тим, що висуваються все вищі вимоги до
кваліфікаційного рівня фахівця, його професійної обізнаності в працюючій
сфері, здатності підвищувати рівень професіоналізму та вмінні актуалізувати
здібності та реалізувати себе як особистість у різних сферах діяльності. В
умовах євроінтеграційних процесів усвідомлюється необхідність та
важливість формування соціокультурних та комунікативних компетенцій у
майбутніх фахівців. Це і пояснює підвищення інтересу до проблеми
професійної самореалізації, яка залишається на даний час відкритою для
досліджень.
Розширення міждержавних зв‘язків України, її участь у процесах
міжнародної інтеграції значно вплинуло на самореалізацію фахівців. На
сьогоднішній день не лише на рівні особистості, а й на рівні держави
визнається, що соціокультурна та комунікативна компетенція відіграє
важливу роль в становленні людини як особистості та професіонала.
Формування соціокультурної компетенції, під якою розуміється
«комплекс знань про цінності, вірування, поведінку, звичаї, традиції, мову,
досягнення культури, властивих певному суспільству а також здатність і
готовність індивіда здійснювати адекватну міжкультурну комунікацію» [5,
с. 16], відбувається в процесах соціокультурного виховання (прилучення
особистості до культури і народних традицій країни) і навчання при
комплексному освоєнні всіх складових мовної комунікативної компетенції.
Основою соціокультурної компетенції виступають вміння та навички
щодо здійснення мовної діяльності, спілкування в умовах конкретної
соціокультурної комунікації. Іншими словами можна сказати, що мовна
культура – це частина загальної культури людства, якою фахівець має змогу
оволодіти в процесі комунікативної діяльності в пізнавальному та
навчальному
(культурознавчому),
розвиваючому
(психологічному),
виховному (педагогічному) аспектах.
Вільне володіння необхідними знаннями та навичками на високому рівні
передбачає вміння доцільно використовувати наявний словниковий запас
відповідно до контексту, в якому відбувається мовна комунікація. Знання
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контексту орієнтоване на виконання певних норм поведінки та завжди
ґрунтується на обізнаності в культурі, яка тісно взаємопов‘язна з мовою,
якою має оперувати фахівець, а також норм використання мови в рамках
даної культури.
Комунікативна компетенція складається з чотирьох основних
компонентів, а саме: лінгвістичної, мовної, соціокультурної та стратегічної
компетенцій [1, с. 35]. При цьому основним функціональним аспектом
мовної комунікації є соціокультурна компетенція.
Соціокультурна комунікація є невід‘ємною складовою професійної
підготовки майбутніх фахівців. Метою формування готовності до
соціокультурної комунікації має стати досягнення адекватності й
ефективності спілкування, тобто досягнення комунікативних цілей.
Підготовка майбутніх фахівців має бути спрямована на розвиток таких рис
особистості як: толерантність, емпатія, комунікативна культура, що сприяє
успішному спілкуванню з представниками будь-якої культури, знаходженню
методів та форм спілкування з людьми на професійному рівні та надає змогу
відчувати себе впевнено та комфортно в тій чи іншій сфері на основі
соціокультурної
взаємодії.
Ефективність
процесу
формування
соціокультурної компетентності може бути забезпечена шляхом
максимального залучення майбутніх фахівців до навчальної та практичної
діяльності, яка створює умови для професійного орієнтованого та
міжкультурного спілкування.
Професійна діяльність сучасного фахівця багатоманітна, різностороння
та полізмістовна за своєю суттю. Професійне становлення та діяльність
фахівця – тісна взаємодія різних чинників та умов, взаємодія людей різних
національностей, народів та ствердження різносторонньої співпраці.
Професійне становлення майбутнього фахівця стає інструментом
полікультурного розвитку особистості, яка навчається та сприяє
усвідомленню себе в конкретних умовах соціуму як культурно-історичного
суб'єкта. Культура в світі соціальних комунікацій виступає як їх змістова
складова, джерело знань про природу, суспільство, способи діяльності,
емоційно-вольового та ціннісного ставлення людини до оточення,
спілкування тощо [2, с. 208].
Поняття культури охоплює сукупність надбань суспільства (практичних,
матеріальних і духовних), які відображають його історично досягнутий
рівень розвитку і втілюються в результатах продуктивної діяльності людини,
зокрема в системі соціальних та культурних комунікацій, мистецької
творчості. Водночас під культурою розуміють рівень освіченості,
вихованості окремої людини, а також якісний рівень оволодіння якоюсь
галуззю знань або діяльності [3, с. 17].
Поняття «професійна самореалізація» розглядається як соціалізований
шлях розвитку особистості, який поєднується із здобуттям професійнопрактичного та духовного досвіду в процесі отримання кваліфікації
спеціаліста в період первинного професійного становлення (навчання у
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вищій школі) та вдосконалення фахового зростання в процесі виконання
професійних ролей і обов'язків, що є невід'ємним атрибутом розкриття і
здійснення особистісного професійного потенціалу [4, с. 112].
На різних етапах життєвого шляху особистості процес актуалізації
професійного потенціалу з метою його ефективного використання
відбувається по-різному, в залежності від індивідуальних особливостей: віку,
статі, стану здоров'я, оцінювання труднощів професійної реалізації,
широкого спектра особистісних властивостей, домінування мотивації
досягнення успіху в професійній діяльності чи мотивації уникнення невдач.
Отже, професійна самореалізація майбутнього фахівця є важливою
характеристикою особистості, що відображає стан її професіонального
розвитку, який ґрунтується на професійній свідомості, мотивах досягнень у
професії, спрямованості її діяльності на самореалізацію професійного ідеалу
за відповідних соціальних умов та використання засобів професійної
самоосвіти, саморозвитку та самоствердження. Соціокультурна та
комунікативна компетенція повинна виступати як мета і результат
професійного становлення майбутніх фахівців.
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Сучасні процеси демократизації та глобалізації суспільства
вможливлюють масовий обмін інформації, тому теорія перекладу,
перекладацька практика трансформуються в більш широку дисципліну –
теорію міжкультурної комунікації. Міжкультурна комунікація досліджує
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існування не лише розбіжностей між різними мовами, але й відмінності при
використанні однієї мови. Тому, представники англо-, франко- та
німецькомовних країн, незважаючи на спільну мову, не обов'язково належать
до однієї культури [2].
Ідею, що представники різних мов є носіями різних культур, світоглядів,
підкреслив Вільгельм фон Гумбольдт. "Щоб осягнути окрему націю, треба
осягнути її дух, а це можна зробити лише занурившись у її космос – мову,
культуру, народну словесність". Отже, представники різних етносів бачать
світ по-різному.
Переклад як особливий вид мовленнєвої діяльності є одним з основних і
загальноприйнятих засобів міжкультурної комунікації, тому що дуже часто
саме перекладач є посередником у процесі обміну інформацією. Звідси
проблему перекладу представлено в двох аспектах – у мовному
(перекладацькому) сенсі, переклад з однієї мови на іншу; а також –
розуміння, перекодування змісту через канал зв'язку між мовцем і
адресатом [3].
Для того, щоб практично розв'язати проблеми перекладу необхідно,
насамперед, враховувати кількісні перетворення. В. Г. Гак зазначає, що для
досягнення відповідного перекладу доводиться не лише вирішувати задачу:
що і як перекладати, але і завдання: що додати або, навпаки, упустити при
перекладі [1].
Лінгвокультурологія як наука виникла на стику лінгвістики та
культурології, і досліджує прояви культури народу, які відобразилися і
закріпилися в мові.
Найціннішою лінгвістичною спадщиною будь-якої мови є фразеологія,
оскільки вона відображає світогляд, національну культуру, звичаї, вірування
та історію народу. Проблеми фразеології надзвичайно актуальні як для
практики, так і для теорії перекладу. Перекладачеві необхідно зберегти
колоритність фразеологізму, донести до читача чи слухача його стилістичну
функцію, яка залежить від контексту, стилю автора, характеру всього
повідомлення [4].
Перекладаючи фразеологічні одиниці з англійської мови на українську
та навпаки, спостерігаємо уявний збіг семантики. Такі фразеологічні одиниці
можна назвати "хибними друзями перекладача". Наприклад: actually –
насправді, дійсно, а не актуально (topical), accord – згода, а не акорд (chord),
brilliant – блискучий, а не брильянт (diamond), magazine – журнал, а не
магазин (shop), data – відомості, а не дата (date) та ін. [4].
Незважаючи на своєрідність та неповторність фразеологічних систем
англійської та української мов, значна їхня частина має відповідники, що
засвідчує збіг елементів картин світу [4]. Наприклад, повні еквіваленти: better
late than never (краще пізно, ніж ніколи), like father, like son (який батько,
такий син), to cast pearls before swine (кидати перла перед свинями), my house
is my castle (мій дім – моя фортеця), I came, I saw, I conquered (прийшов,
побачив, переміг).
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Фразеологічні одиниці англійської мови можуть також перекладатися
частковими еквівалентами [4]: all cats are grey in the dark (вночі що сіре, те й
вовк), love is the mother of love (любов породжує любов), measure twice and cut
once (сім раз відміряй, а раз відріж), not to know chalk from cheese (не
знати/тямити, ні бе, ні ме, ні кукуріку), a lot of water had run under the bridge
since then (багато води спливло відтоді).
Семантичні еквіваленти фразеологічних одиниць тотожні за образним
значенням, але відмінні щодо плану вираження, як у лексичній, так і в
синтаксичній організації. Наприклад: work one's fingers to the bone (не
покладаючи рук), to have one 's hands full (клопоту повна голова), to be fed up
to the back teeth (бути ситим по горло чим-небудь).
Основним завданням перекладача є знайти правильний еквівалент
фразеологічної одиниці. За відсутності повних або часткових еквівалентів
звертаються до словесних: перекладач перекладає фразеологізм одним
словом або користується комбінованим перекладом (калькування та
описовий переклад). Інша справа – як правильно "вгадаємо" значення
фразеологічних одиниць в оригінальному контексті, якщо перекладачеві
здається, що значення одиниці виведено із семантики складових [4].
Отже, вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей
фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і зуміти
передати їх значення, яскравість і виразність. При цьому перед перекладачем
постає завдання не лише віднайти правильну форму фразеологізмів, але й
відтворити культурологічне підгрнутя їхнього функціонування, що активізує
залучення до процесу міжмовної трансфрмації надбань сучасної
лінгвокультурології.
Список використаних джерел:
1.
Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г. Гак. - М., 1998. – 513 с.
2.
Головлева, Е.И. Основы межкультурной коммуникации: учебное
пособие / Е.И. Головлева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 26 с.
3.
Нелюбин Л.Л. Переводоведение в ретроспективе / Л.Л. Нелюбин
// Филология – Philologica (Краснодар). – 1997. - № 12. –С. 70.
4.
Ходырева,
Е.Б.
Некоторые
проблемы
перевода
в
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации / Е.Б. Ходырева. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://www.albatranslating.ru/index.php/ru/ articles/2012/hodyreva2012.html

147

Надія Гуменюк
Науковий керівник: Іваницька Н.Б., д. філол. н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОГО ВЖИТКУ В СТРУКТУРІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
У часи економічних перетворень на шляху до повноцінних ринкових
відносин, Україна потребує висококваліфікованих економістів, спроможних
працювати як у вітчизняній, так і в міжнародній економіці. Процеси
інтеграції світової спільноти, зокрема в галузі економіки, призводять до змін
у вимогах, що висуваються до кваліфікаційної характеристики сучасного
економіста. За цих умов особливого значення набувають такі якості
випускника вищого навчального закладу, як високий професіоналізм,
ініціативність у вирішенні нетрадиційних задач, креативність, здатність до
самоосвіти, до налагодження ділових контактів з іноземними партнерами та
кваліфікованої професійної діяльності в іншомовному середовищі.
Професіоналізація навчання іноземних мов висуває за головну мету
підготовку фахівця, здатного використовувати іноземну мову як інструмент
професійної діяльності й професійного пізнання. Тому даний напрямок у
практиці викладання іноземних мов у вищій школі можна вважати на
теперішній час одним з найактуальніших.
Так, питання вивчення іноземної мови спеціального вжитку в структурі
підготовки фахівців економічної сфери викладені в працях таких
вітчизняних лінгвістів, як: О. Вєтхов, О. Готліб, Н. Сура, О. Полякова,
Л. Романова, Г. Скуратівська та ін.
Перш за все, варто зауважити, що економіст повинен володіти низкою
умінь, без яких він не зможе виконувати певні професійні дії. З-поміж
основних комунікативних умінь економіста варто виділити такі, як:
- уміння розуміти та реагувати на сказане співрозмовником у
професійних ситуаціях спілкування;
- уміння прогнозувати розвиток діалогу та реакцію співрозмовника;
- уміння направляти діалог, враховуючи цілі професійної діяльності;
- уміння створити та підтримувати доброзичливу атмосферу спілкування
[3, c. 190].
Однак часто економісти змушені працювати в бізнес-середовищі як
рідної країни, так і за її межами. Тому, з-поміж вимог до претендентів на
посаду у будь-яку економічну установу зустрічаємо тепер вже звичну вимогу
– знання іноземної мови, зокрема тієї, якою розмовляють ділові партнери.
Така ситуація є виправданою, адже перекладач, якого інколи запрошують на
переговори, передає іншому співрозмовнику зміст почутого, не вболіваючи
за результат, не вникаючи в усі тонкощі справи та не завжди орієнтуючись у
певних професійних термінах чи скороченнях. Усі ці фактори можуть
негативно позначитись на результаті співпраці. У випадку ж, коли економіст
володіє не лише повною інформацією щодо теми переговорів, але й рідною
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мовою свого партнера, мінімалізуються комунікативні бар‘єри, зменшується
ризик непередбачуваних ситуацій, які виникають у процесі неточного
перекладу.
У сучасних умовах розвитку й постійного розширення всебічних
міжнародних контактів іноземна мова стає найважливішим засобом
професійного спілкування спеціалістів різних профілів, тому останнім часом
як за рубежем, так і в Україні все більше уваги приділяється проблемі
викладання іноземних мов з урахуванням потреб майбутніх фахівців.
Доцільною й методично виправданою є, таким чином, професійна,
комунікативно-спрямована підготовка з іноземної мови у вищому
навчальному закладі (ВНЗ), що припускає формування в студентів здатності
іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових
сферах і ситуаціях. На підготовку нової генерації кваліфікованих фахівців
орієнтують Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті,
Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Закон
України «Про освіту» [3, с. 191].
В аспекті загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти «Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment» (2001) пріоритетними об'єктами особистісного й методичного
розвитку майбутнього спеціаліста у навчанні іноземної мови є його
поведінка, мотиви, цінності, ідеали, риси особистості (в межах особистісного
розвитку), декларативні знання, навички й уміння та вміння вчитися [4, с.
124].
Важливо зазначити, що підготовка спеціалістів економічного профілю з
вільним володінням іноземною мовою є першочерговим пріоритетом. «В
умовах
зростання
швидкості,
кількості,
різноспрямованості
та
полілінгвістичності інформаційних потоків, а також збільшення різноманіття
та міри проникнення у життя електронних носіїв, здатність до швидкого і
правильного сприйняття та інтерпретації іншомовного змістового контенту і
є фундаментальним фактором прийняття правильних управлінських рішень»,
– вважає Р. Готліб [2, с. 122].
Так, на даному етапі вжитку та вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням, особливо за економічним напрямком, у ВНЗ широко
застосовується комунікативна методика, що має за мету навчити студента
говорити іноземною мовою не тільки вільно, але й правильно, розвиваючи
при цьому усі мовні навички (від усних до писемних).
Зокрема, Вєтхов О. виділяє наступні специфічні принципи, що лежать в
основі комунікативної методики навчання:
1. Принцип оволодіння усіма аспектами іншомовної культури через
спілкування, яке виконує функції навчання, пізнання, розвитку і виховання.
Процес навчання іншомовному спілкуванню являє собою модель реального
процесу спілкування за основними параметрами: мотивованість,
цілеспрямованість, новизна, ситуаційність, характер взаємодії студентів, а
також система мовленнєвих засобів.
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2. Принцип керування навчальним процесом на базі його диференціації і
програмування.
3. Принцип системності в організації іншомовного навчання. Цей
принцип означає, що комунікативна система навчання будується
реверсивним шляхом: спочатку окреслюється кінцева мета, а потім
визначаються завдання, які допоможуть досягти бажаного результату. Метою
цього принципу є формування концептуального мислення студентів
економічного профілю для цілісного вирішення професійних проблем,
розв‘язання нестандартних завдань, здійснення комунікаційної взаємодії, а
також саморегуляції збалансованої діяльності на основі вибору найбільш
ефективних методів, прийомів і способів з арсеналу відомих.
4. Принцип індивідуалізації.
5. Принцип
мовленнєво-розумової
діяльності.
Оволодіти
комунікативною компетенцією з іноземної мови, знаходячись за межами
країни, мова якої вивчається, нелегко. Тому важливим завданням викладача є
створення реальних та уявних ситуацій спілкування на уроках іноземних мов
з використанням різних методів та прийомів роботи (ділові ігри, дискусії,
діалоги, творчі проекти тощо).
6. Принцип новизни. Новизна забезпечує відмову від випадкового
заучування, розвиває продуктивність мовленнєвих умінь у студентів,
викликає інтерес до навчальної діяльності. Перший крок до оволодіння
комунікативними вміннями – робота з лексикою. Лексичні вправи мають
логічний, ігровий характер, що дозволяє студентам оволодіти фаховою
лексикою для подальшої роботи. Словникові ігри дозволяють краще
закріпити лексику в цікавій для студентів формі, наприклад, тематичний
кросворд [1, с. 96].
Отже, використання нових форм навчання у процесі вивчення іноземної
мови в економічному вищому навчальному закладі значно сприяє
формуванню та розвитку комунікативної та фахової компетентності
майбутніх економістів, допомагає оволодінню студентами комунікативними
уміннями, грамотному використанню фахової лексики в комунікативних
ситуаціях, прийняттю рішень і успішній роботі з мовною інформацією,
розумінню співрозмовника, вирішенню поставлених завдань комунікативнопрофесійного спрямування.
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ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Досягненню позитивних результатів у вивченні іноземної мови
студентів сприяють новітні освітні технології. Методика викладання
іноземних мов - це гнучке та стрімко розвиваюче інформаційно-освітнє
середовище, в якому поряд з традиційним підходом до викладання
відбувається підвищення інтересу до нових освітніх моделей, педагогічних
інновацій, технологій і методів.
Одним з інноваційних і маловивчених способів організації навчання є
кейс-технологія – «Case Study». Суть даного методу полягає в осмисленні,
критичному аналізі та вирішенні конкретних проблем або випадків «cases».
Кейс - це опис ситуації, яка існує в тій чи іншій практичній діяльності і
містить в собі проблему, що вимагає рішення.
Теоретичне обґрунтування кейсового методу в процесі підготовки
студентів вищих навчальних закладів знайшло своє відображення в
дослідженнях Ю. П. Сурміна, А.В. Сидоренко, Т. П. Фролової [3]. Т. П.
Фролова зазначає, що даний метод дає великі можливості для формування у
студентів професійної позиції, оскільки дії в кейсі даються в описі
професійної ситуації. Автор виділяє два види кейсів:
- практичні (тренінг студентів в ситуаціях, з якими вони можуть
зіткнутися в майбутній професійній діяльності);
- навчальні (в них переважають навчальні та виховні завдання).
При навчанні ділової англійської мови метод вирішення ситуаційних
завдань застосовується в роботі з автентичними текстами, що містять
суперечливу інформацію, яка вимагає неординарного рішення [4, ст.180].
Кейс-технологія сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оцінювати
альтернативи, вибирати оптимальний варіант і складати план його
здійснення. Якщо протягом навчального року такий метод застосовується
неодноразово, то в студентів виробляється стійкий навик вирішення
практичних завдань [2, ст. 286].
В даний час метод кейсів широко використовується при мовній
підготовці фахівців будь-якого профілю: фізиків, біологів, інженерів,
економістів, психологів. Метод «Сase Study» дає студентам можливість
виробити і розвинути навички, необхідні для їх професійної діяльності:
- удосконалювати навички аналізу, синтезу, прийняття рішень в
стандартних і нестандартних ситуаціях;
- працювати в команді, розвиває навички співробітництва;
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- здійснювати пошук і аналіз інформації, необхідної для виконання
поставлених завдань; робити звіти;
- виступати зі своїми рішеннями перед аудиторією; вміти правильно
планувати свій час, щоб укластися в часові рамки, визначені сценарієм кейса.
Кейс складається з наступних частин:
- опис конкретної ситуації;
- завдання до кейсу;
- допоміжна інформація, необхідна для аналізу кейса.
Для кращого розуміння сутності кейс-технології доцільно розглянути
наступний приклад: Your computer does not work. You are calling Tech Support
department and try to fix your computer following engineer‘s advice.
Do you agree with all his recommendations? What do you think about his
job?
Is he/she well –educated or you can do better? Try to convince him that
he/she is wrong. You may/must use the following words and word combinations:
Yes.
No.
I agree entirely.
I don‘t know.
Perhaps.
I am not sure.
He is right.
He said what I wanted to say.
I have no opinion on that.
No, because...
I don‘t agree, because...
I know and furthermore...
Why? Who? When? How? Which? What?
That is a terrible thing to say!
It makes me angry when... I hate it when...
You are wrong, because...
Oh, I am not so sure about that, because I...
Electric current, information processing, turn on/off, power source, processor,
storage, switch, wire, keyboard, mouse, pointing device, CPU, disk drive, capacity,
hard disk, RAM (random access memory), ROM (read only memory), input,
output, set of instructions etc.
Практика показує, що студенти позитивно реагують на «Case Study».
Тому що, викладачі, використовуючи кейс-технологію у своїй діяльності,
наголошують на досягненні таких результатів:
- контроль усної і письмової мови показав, що в студентів збільшився
словниковий запас.
- підвищилася мотивація студентів до вивчення англійської мови.
- все більше студентів розуміють практичну значимість вміння
спілкуватися англійською мовою.
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- стійке формування міжкультурної мовної компетенції.
Таблиця 1
Формально можна виділити наступні етапи для роботи з кейсом [1, ст.
58-60]:
Індивідуальна
1.
Ознайомлення із ситуацією
робота 30 % часу
2.
Визначення проблеми
3.
Узагальнення інформації
4.
Аналіз інформації
Групова
1.
Уточнення проблем
та
їх ієрархія
робота 50 % часу Формування альтернатив рішення
2.
Складання переліку недоліків кожного
рішення
3.
Оцінка альтернатив
Індивідуальна
1.
Обгрунтування можливості використання
та групова робота альтернатив
20 % часу
2.
Підготовка звіту та презентація результату
Ймовірно, в найближчому майбутньому кейсові технології стануть
одними з основних у викладанні англійської мови. Педагогічний потенціал
кейс-методу також дуже великий, тому він сприяє розвитку вміння
аналізувати ситуації, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант
і складати план його здійснення.
Список використаних джерел:
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competence of students» , Bulletin of Tomsk State Pedagogical University, 1
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2.
Ситуаційний аналіз, або анатомія кейс-методу / Под ред. Ю.П.
Сурміна. - Київ: Центр інновацій та розвитку, 2002. - 286 с.
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Сурмін Ю.П., Сидоренко А.І., Лобода В. Ситуаційний аналіз, або
анатомія Кейс-методу. Київ: Центр інновацій та розвитку, 2002
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Фролова Т.П. Кейс-метод як засіб навчання студентів-юристів
професійно орієнтованого спілкування (на прикладі англійської мови) //
Мова і світ вивчається: СБ науч. - Саратов: ТЕУ, 2011. - С.180-185
Ірина Жовнір
Науковий керівник: Мацера О.А., ст. викладач
Вінницький торговельно-екномічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Одним із найбільш яскравих проявів технічного прогресу в галузі
навчання є широке впровадження комп‘ютерних засобів. Традиційні методи
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навчання поступово відходять на задній план, поступаючись місцем більш
прогресивним, які за своєю специфікою все частіше використовують один із
різновидів комп‘ютерних технологій – засоби мультимедіа, який заснований
на використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій.
Впровадження нетрадиційних методик при вивченні англійської мови
характеризується не тільки новизною і теоретичною значимістю одержаних
результатів, а й ступенем їх впливу на ефективність вирішення конкретних
комунікативних завдань.
На сучасному етапі в нашій країні вже достатньо накопичений значний
досвід у галузі комп‘ютерного забезпечення та більшість викладачів мають
змогу використовувати електронні засоби при реалізації комунікативного
підходу до навчання іноземних мов. На сьогодні впровадження
комп‘ютеризації у навчальний процес здійснюється за різними напрямами,
які орієнтовані на інформаційну підтримку процесу викладання.
Комп‘ютеризоване навчання на уроках англійської мови реалізується на
таких принципах як:
— індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним
студентом, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);
— диференціація (можна обирати та пропонувати студентам необхідні
варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості та у такій
послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань
та умінь);
— інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального
матеріалу, його структурування з широким залученням інтерактивних видів і
форм робіт).
Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за
допомогою комп‘ютерних технологій треба зазначити такі:
— пізнавальна – так, наприклад, використовуючи комп‘ютерні
технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію та
навчальні програми на яких відображені текст, звук, зображення, відео, що
сприяє пізнавальній активності студентів.
— розвиваюча – робота студентів з навчальною програмою крім
активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів,
як сприйняття, логічне мислення, пам‘ять, уява.
— тренувальна – за допомогою комп‘ютерних програм студенти мають
можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій
рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні прогалини,
доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька разів з метою
покращення своїх результатів.
— діагностична – використовуючи комп‘ютерні технології, викладач
має змогу швидко здійснити контроль та з‘ясувати рівень засвоєння
навчальної теми студентами.
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— комунікативна – під час роботи студентів з навчальними програмами
у них формується зацікавлене ставлення до предмету, вони оволодівають
значним базовим рівнем спілкування на англійській мові[2].
Викладання англійської мови за допомогою інформаційних технологій
можна розглядати з різних точок зору: лінгвістичної, психологічної,
антропологічної та педагогічної[3]. Суттєво змінюються ролі викладача і
студента: незважаючи на те, що перший знаходиться поза навчальним
процесом, він стає насправді координатором тих, хто вивчає іноземну мову.
Студент протягом такого навчання підвищує мотивацію цього процесу.
Вивчаючи англійську мову за допомогою комп‘ютера, виникають нові
методи і форми навчання:
1. Autodidaxic – до цієї форми студенти звертаються у той чи інший
момент навчання для отримання необхідної інформації в Інтернеті;
1.
Apprentissage guide – форма навчання, яка характеризується тим,
що студенти самостійно обирають форму роботи з матеріалом, який їм було
запропоновано викладачем;
2.
Apprentissage dirige – у цій формі як навчальний матеріал, так і
методи його опрацювання обираються викладачем[1].
Завдяки цим методам студенти можуть працювати у своєму ритмі та
згідно своїх потреб, що сприяє підвищенню мотивації до оволодіння
англійською мовою. Таким чином, впровадження та застосування
комп‘ютерних навчальних програм на уроках англійської мови це:
– ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;
– допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності студентів;
– засіб підвищення мотивації та бажання студентів вивчати англійську
мову;
– швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та
навичок студентів;
– засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності
студентів.
Отже, застосування на заняттях інформаційних технологій – це досить
ефективний та доцільний засіб у навчанні студентів англійської мови,
спрямований на розвиток комунікативних здібностей студентів. Крім цього
використання комп‘ютерних технологій в викладанні англійської мови
дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити
індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння
мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність
заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції
студентів при навчанні англійській мові.
Список використаних джерел:
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NEGOTIATORS' CULTURAL BACKGROUNDS IMPLICATION FOR
THE SUCCESS OF NEGOTIATIONS
Negotiations can be discussed in a broad or a narrow sense: negotiations in a
broad sense include all forms of consultation, communication, discussion,
exchanging of views, reaching a consensus, and formal negotiations. Those in a
narrow sense include the activities that are carried out in places that are publicly or
formally prepared for negotiations. The academic circle of negotiations has mixed
views toward the relationship between cultures and the behavior of negotiations.
Some believe that negotiations have become a common behavior, and regardless of
the cultural backgrounds of negotiators, the behavior of negotiation is carried out
within a predetermined framework. [3, p. 337] However, others believe that
negotiations in different countries are different from each other; they take different
forms, and are fundamentally distinct. To varied extents, different cultural
backgrounds lead to different types of negotiations. [1, p. 131]
In order to understand the influence of culture on negotiations and decision
making, we can use cross-cultural studies and different nations‘ cultural strengths
and weaknesses to anticipate an opposing nation‘s possible behaviors in the
negotiation process, and to understand the cultural factors that may influence their
decision making. It is commonly believed that cross-cultural studies are focused on
certain phenomena and discuss the similarities and dissimilarities between different
countries. [4, p. 89] Although this kind of research may be limited in terms of the
chosen countries or certain behaviors, it still has great value in terms of helping us
understand negotiations since it discusses the different values, attitudes, and
decision making patterns of people in different countries.
Cultural differences can greatly affect the process of negotiations. Each
culture has its own standards, and one behavior that has a certain meaning in one
culture could be interpreted differently in another. For example, calling others by
their family names in the U.S. or Australia is a friendly gesture; however, doing so
in France, Japan, or Egypt is a sign of disrespect.
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Different cultures also have different core values that determine the courses of
action. Since cultural differences often lead to behavioral differences, it is indeed
difficult for people of different cultural backgrounds to communicate with each
other. Communicative difficulties are often influenced by the following eight
cultural factors: attitude, social structure, cognitive pattern, roles and role
interpretation, language, non-verbal expressions, spatial usage and organization,
and the understanding of time. Since different cultures may lead to errors in
cognition, understanding, and evaluation, a singular theory of negotiation may not
be applied to different cultures.
The existence of cultural differences is an undisputed fact. Foster D. A.
believes that the influences of cultural differences on negotiations can be observed
in the following aspects [2, p. 53]:
1. Definition of Negotiation. Different cultures have defined ―negotiation‖
differently. For example, Americans look at negotiation as competitive process
between proposals and counterproposals, whereas the Japanese people view it as
an opportunity for sharing information.
2. Selection of Negotiators. The standard for selecting negotiators may
include credential, relationship, gender, age, experience, and social status.
Different cultures place different levels of weight on these criteria. Thus, different
expectations exist for negotiators who participate in different kinds of negotiations.
3. Rituals of Negotiation .Cultural differences among negotiators lead to
significantly different rituals.
4. Communication. Whether it is verbal or non-verbal expression, cultures
influence communicative behaviors. In order to avoid offending the opponent in an
international negotiation, a negotiator should be especially aware of the opponent‘s
unique communicative behaviors or habits.
5. Time. The meaning of time varies with cultures. Countries that value
traditions, especially those located in a warmer climate, tend to have a slower pace
of life. People in these countries do not focus on time, and even if they do, it would
only be for a short period of time. Americans are often perceived as slaves to time
since they value time and perceive it as an intangible asset. People in Asia and
Latin America, however, do not share the same attitude. They believe the focus of
a negotiation is the negotiation itself, regardless of how much time it requires.
6. Risk Tendency. Cultural differences also often determine negotiators‘
willingness to take on risks. The bureaucratic systems of certain cultures prefer to
make decisions when sufficient information is available. For cultures that are more
entrepreneurial, such as the U.S., practicality and efficiency are valued; therefore,
people in such cultures are willing to make decisions even though they have not
yet fully acquired sufficient information.
7. Group and Individual. Cultural differences influence how much weight is
placed on individualism or collectivism
To see how negotiation skills may differ, consider the difference between
negotiation skills in America and China.
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Americans‘ Negotiation Skills. The U.S. is the world‘s largest economic
entity. Its business schools are among the best in the world, its members are
consisted of diverse ethnic groups, and its political and economic powers are still
the strongest in the world. They did not reach their current status by luck and
coincidence: American negotiators are quick thinkers who are capable of changing
their strategies and tactics during a 10-minute break time, forcing their opponents
to respond quickly. Americans value time; this can be observed by the fact that
they are punctual and do not waste the time of others. Since the U.S. is a symbol of
productivity and efficiency. An important matter requires instant attention and
action. It is quite the opposite in some countries, however, as important things
require more time for contemplation. Like the proverb ―urgent matters are to be
handled slowly‖ states, posing a time limit places unnecessary pressure. The
biggest difference between Americans and the people in other countries in terms of
negotiating is that Americans are preoccupied with the articles in a negotiation,
whereas the people in other countries focus on the relationship between them and
their opponents. American negotiators take a strong stance at the beginning and
seldom back down. As time goes by, they have learned to be patient, a lesson from
their interactions with the Japanese. When necessary, they will only concede on
important matters when the negotiation process is near its end. Nevertheless,
Americans still prefer quick negotiations; they are not happy with too much
socializing or delay.
Chinese Characteristics in Negotiating. In American or European society,
children are taught that they must pay attention to others‘ manners when they
speak to them. Failure in maintaining a steady eye contact is a gesture of being
impolite or feeling guilty. They are also taught to speak their mind and express
their ideas. A lot of school hours are also used for discussions, and students are
encouraged to make comments. However, the Chinese society believes that
―silence is golden,‖ and the people in this culture do not only want to remain quiet,
but also view those who are talkative as being showy or immature. To the people
in American and European society, however, being quiet means one knows
nothing, has no ideas, or is uncertain. Many Chinese people believe that Americans
and Europeans exaggerate their facial expressions, and that they have too many
body expressions. On the other hand, the qualities that we value such as ―being
quiet‖ and ―having no facial expressions‖ are perceived by them as ―being dull‖
and ―expressionless.‖ The people in mainland China highly value ―harmonious
relationships‖, and their leaders would never reveal ―bad news‖. Negative news
would only be announced by an opponent‘s assistant after a negotiation has ended,
especially during the feast that is held after a contract has been signed. Therefore,
in order to reduce possible risks during the initial stages of a negotiation, you
should clearly state that new negotiations would be needed when something
unexpected has happened that changes the agreements.
Negotiation can be viewed as a process in which a party wishes to persuade
and change the thoughts and behaviors of another. When both parties wish to do
so, they both need to seek mutual benefits that address their needs and perspectives
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before they can reach a consensus. Different people have different views, and it is
even more difficult to reach an agreement in an international negotiation that
involves inhomogeneous cultural backgrounds. Therefore, a successful
multinational business negotiation begins with understanding the opponent‘s
cultural and cognitive patterns.
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DEVELOPING LEADERSHIP QUALITIES IN THE ACADEMIC
CONTEXT
The abstract focuses on the discussion of the role and importance of
developing leadership potential of students majoring in Economics. The authors
present the process they believe to be multistage, based on the creative principles
that ensure the development of skills and the ability to communicate effectively
with representatives of different groups, categories, backgrounds and to perform
efficiently in the professional field in the future.
Undoubtedly, leadership skills are one of the major factors that lead to
success in different spheres of life, mainly social, personal, and professional. First
and foremost, leadership skills play a significant role in career development. Often,
one‘s technical skills can only take them so far, but to help move forward in the
career, the person needs the so called soft skills among which is the ability to be a
good leader. Therefore, leadership skills are considered to be important traits
which can aid to get to the top in the career field. Moreover, one is more likely to
be hired or get a promotion if he/she has been successful in the leadership roles in
the professional or personal life. According to numerous researches there are many
different types of leadership, and there are many skill sets that can help people
become successful leaders [1, 3, 6].
The main skills that are to be considered primarily and that are believed to be
the most important are as follows:
1) taking initiative is at the core of leadership skills as most bosses will assign
their employees tasks that the employees have proven to be adept at. Therefore, it
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is advisable to take on more responsibilities, in other words to above and beyond at
the current position. A good way to develop one‘s skills is to take on extra projects
outside of the job description and functions. Remember, the more work is done, the
more is learned. Learning more and taking on more responsibility can help move
into a leadership role in the workplace.
2) The ability to think critically is getting more significance currently in the
context of continuous tough competition at the workplace. To be hired for a highprofile job, one will need to be a critical thinker. Good leaders are able to foresee
potential problems before they even happen. They can then develop ways to
prevent the problems from happening. Good leaders are also aware of potential
opportunities and take advantage of them to benefit the company and employees to
the full.
3) Listening effectively provides good ground for further action. One of the
most important skills for a leader is listening. Without listening skills, it is
impossible to get feedback from others and get a sense of what team members like
about the projects they work on. In many cases it is feedback that is a key thing
actually. But to be able to listen effectively, one should maintain eye contact, avoid
distractions and respond appropriately. It is necessary to keep in mind that
communication is not only about verbal communication as body language and
gestures often determine what people are really saying.
4) To motivate others is vital as team work is another key to success. If one‘s
actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, this
person is a real leader. So a true leader should influence people in positive ways.
When employees or coworkers lose their ambitions and passions, a true leader can
energize and motivate them. How do leaders motivate people? They are able to do
it as they know what people need and want. For example, if an employee loses
motivation because he or she thinks his or her hard work is not being recognized, a
good leader will talk to the person and offer the recognition that is deserved and
appreciated.
5) Discipline is required in order to reach the chosen goal [2]. Even if some
people have a vision or a good idea, it's useless without discipline. If they want to
perform and act effectively, they need discipline. For example, a team wanted to
create a business plan to attract investors. They had many ideas for the business
plan, but there was no discipline in place to ensure the presentation was rehearsed
properly. So while presenting the proposal, they were not able to communicate the
objective to the investors in a straightforward and clear way. This resulted in the
investors declining the proposal. To be a good leader, people need to be selfdisciplined and make sure others on the team are disciplined, persistent and
hardworking.
6) Constant learning is considered a major factor too. "Leadership and
learning are indispensable to each other," said John F. Kennedy. When things are
changing rapidly, it is important to constantly learn and challenge oneself in order
to improve the state of things and think of better ways to cope with the situations
and problems.
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7) To know how to delegate has several important aspects. The best executive
is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and
self-restraint to keep from meddling with them while they do it. A successful
leader will not ‗micro-manage‘ but will delegate work to his employees and let
them feel empowered. This done, they will feel more involved and have more
opportunity to develop new skills and gain more knowledge and experience.
Delegating will allow better concentration on the goals that are to be achieved at
the final stage. In case of a project competition the leader is responsible for the
whole process in the end, this is why it is important to oversee the project when
delegating to the members not to be too involved in the stage work and not to lose
general control.
8) Handling conflicts effectively cannot be overestimated. Leaders have to
know how to handle difficult people and resolve conflicts. If an employee doesn't
work to the best of his or her ability and brings a negative attitude to work, leaders
have to step up and talk to that person in private. Leaders have to be honest and
straight to the point. This requires a lot of courage. It is not easy to point out a
problem or fire someone. So it is necessary to listen to the employee's side of the
story before making a conclusion [5].
9) To be a follower is another important characteristic. Leaders should learn
to recognize the value of team members, learn from them and encourage other
team members to learn from them. Leaders should learn things that they do not
know from a person who specializes in that area.
10) Good leadership skills are essential to career development. The key to
successful leadership today is influence, not authority. If a person wants to
improve his or her leadership skills, they should think about what actions can be
more influential. True leaders think about how they can influence others to achieve
the best results.
A.J.DuBrin has identified many other characteristics in the book ―Leadership:
Research Findings, Practice, and Skills‖ [4], the most important being selfconfidence, humility regarded as sharing credit with others, core self-evaluations,
trustworthiness, authenticity, extraversion, assertiveness, enthusiasm, optimism,
and warmth, sense of humor, passion, emotional intelligence, flexibility and
adaptability, courage and willingness to take risks on new ideas. Internal focus and
control are also important as strong leaders take responsibility for events and
believe that they can have an effect on outcomes and conditions.
To sum up, few people are born to be leaders. Most need to practice being
good at leadership, that is why leadership development is so important. A leader
can and must bring about change so they should also be ready and willing to adjust
to different settings and situations. Through awareness of what it takes to be a
leader, one can begin building habits and patterns of behavior that lead to increased
effectiveness in social interaction and communication both in the professional
activities and social aspects.
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДГРУНТЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
В умовах інформатизації освіти в країні виникла необхідність пошуку
нових шляхів навчання іноземних мов у силу ряду обставин. У контексті
вирішення даної проблеми розглядаються також завдання, пов'язані з
підвищенням статусу викладання і розширення сфери викладання іноземної
мови.
Освіта як пріоритетний напрям державної політики справила значний
вплив на всі сторони суспільного розвитку. Мовна підготовка стає частиною
стратегії розвитку молоді в двадцять першому столітті. Зміна
соціокультурного контексту навчання іноземним мовам об'єктивно
спричиняє зміну в змісті і методиці навчання іноземних мов.
Школа запускає базові процеси самовизначення людини, що дозволяє
учням надалі цілеспрямовано вибудовувати своє місце в житті. Для цього
школа повинна будувати багате освітнє середовище, використовуючи
досягнення української і світової культури. Процеси самовизначення
будуються за умови участі учнів в різній суспільній практиці. Саме досвід
індивідуальної та колективної спільної діяльності є базовим для освітніх
процесів [1, с. 45].
Виходячи з вищесказаного, актуальним завданням є створення моделі
дистанційного навчання іноземних мов у соціокультурному контексті як
частини соціокультурної освіти, спрямованого не стільки на формування
основ іншомовної компетенції, скільки на формування комунікативної
компетенції, морального світогляду засобами пізнання різних культур в
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порівнянні з вихідною, на розвиток самосвідомості людини, що навчається як
культурно-історичного обʼєкта.
Сучасна концепція іншомовної освіти будується на інтегрованому
навчанні мови та культури країн, мова яких вивчається, на діалозі рідної та
іноземної культури. Головна мета такої освіти – навчання мови через
культуру. Культури через мову. Соціокультурний компонент змісту навчання
іноземної мови передбачає ознайомлення студентів з культурно-побутовими
особливостями, манерою спілкування, нормами комунікативної поведінки та
етикету. Якщо ми говоримо про мовленнєвий етикет як про систему
стандартних словесних формул, які вживаються у повсякденних ситуаціях:
вітання, прощання, вибачення, прохання тощо, то необхідно зазначити, що
саме в мовленнєвому етикеті найповнішою мірою виявляється стан мовної
культури, етичної орієнтації між людьми. Мовленнєвий етикет є невід‘ємною
складовою культури будь-якого народу, він є визначальним елементом вияву
поваги до співрозмовника. Мовленнєвий етикет відклався в мові,
мовленнєвій поведінці, сталих формулах – стереотипах спілкування.
Мовленнєвий етикет людини є рівнем прояву її культури, тому питання про
формування англійського мовленнєвого етикету має посісти значне місце
серед цільових компонентів в структурі занять з іноземної мови. Тому в
процесі вивчення іноземної мови потрібно звертати увагу і на такий аспект
мови, як стереотипні формули мовленнєвого етикету. Причому формування
іноземного мовленнєвого етикету повинне відбуватися в умовах,
максимально наближених до реальної комунікації.
Приступаючи до дослідження, ми припустили, що ефективність моделі
дистанційного навчання іноземним мовам забезпечується при поєднанні
трьох факторів:
1. Особистісний: особистісно орієнтоване навчання в моделі
дистанційного навчання іноземних мов у соціокультурному контексті сприяє
формуванню особистості як людини культури;
2. Когнітивний: дистанційне навчання іноземної мови дозволяє
формувати когнітивну діяльність і, отже, сприяє розвитку критичного і
творчого мислення;
3. Соціокультурний: поєднання соціокультурних та етнопедагогічних
підходів у дистанційному навчанні іноземних мов забезпечує розвиток
міжкультурної компетенції і інкультурації, тобто збереження етнокультурних
і етнопедагогічних основ рідної культури у студента.
Дистанційна форма навчання в Україні згідно зі статтею 42 Закону
України «Про вищу освіту» є рівноправна з традиційними – очною, заочною,
вечірньою та екстернатом. Її завдання та функції регламентовано у статті
«Затвердження Положення про дистанційне навчання» (Наказ Міністерства
освіти і науки України від 25.04.2013 № 466). У зв‘язку з цим більшість
вищих навчальних закладів України почали активно впроваджувати її в
навчальний процес.
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Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах
відкритого навчання, широко використовує комп‘ютерні навчальні програми
різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки
навчального матеріалу та спілкування, у тому числі в реальному часі [2,
с.401].
Дистанційне навчання можна розглядати як кардинальну зміну усієї
вищої освіти. Глибина цієї зміни визначається тенденціями у використанні
технологій, у перегляді відносин між навчальними закладами, між
навчальними закладами і суб‘єктами навчання, у появі нових видів діяльності
в межах навчального закладу. Нинішня обстановка у системі освіти пропонує
навчальним закладам небувалу можливість для створення такого освітнього
середовища, де технології будуть насамперед зорієнтовані на потреби
суб‘єктів навчання.
З одного боку, дистанційне навчання слід розглядати у системі освіти
(неодмінно в системі безперервної освіти), припускаючи при цьому
спадкоємність окремих її ланок. З іншого, дистанційне навчання необхідно
розрізняти як систему і як процес. Як і в інших формах навчання,
дистанційне навчання передбачає теоретичне осмислення етапу
педагогічного проектування, її змістовної та педагогічної складових. Отже
завданнями етапу педагогічного проектування є: створення електронних
курсів, електронних підручників, комплексів засобів навчання, розробка
педагогічних технологій організації процесу навчання в мережах. Особлива
увага має приділятися дизайну курсу, ретельному його плануванню.
Викладачі можуть проектувати курси, які заохочують студентів до взаємодії,
обговорення сенсу курсу, його характеристик та особливостей. Дистанційні
мовні курси можуть забезпечувати життєздатні альтернативи учнів, які
географічно ізольовані або потребують гнучких умов навчання [3, с. 326].
Підсумовуючи, зазначимо, що на основі проаналізованих літературних
джерел, теорія навчання іноземних мов, дослідження та практика, модель
інтерактивної взаємодії можуть бути застосовані у трикомпонентній моделі
взаємодії під час дистанційного навчання. Якщо ці фактори беруться до
уваги, з‘являються курси дистанційного навчання іноземних мов,
перспективні для студентів і зрозумілі під час їх навчання та взаємодії.
Маємо відзначити, що наша стаття показує, що існує потреба в подальших
дослідженнях навчання іноземних мов дистанційно.
У нашому дослідженні ми показали, що проблема дистанційного
навчання під час навчання іноземних мов потребує значної уваги та
дослідження. Перспективи подальших нових наукових розвідок полягають у
вивченні теоретичних та практичних аспектів навчання іноземних мов
дистанційно та розробці дистанційних курсів навчання іноземних мов.
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СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
В умовах глобалізації світової економіки попит на спеціалістів
економічного профілю, які вільно володіють англійською мовою та здатні
ефективно її використовувати на міжнародній арені, постійно зростає. У часи
економічних перетворень на шляху до повноцінних ринкових відносин,
Україна потребує висококваліфікованих економістів, спроможних працювати
як у вітчизняній, так і в міжнародній економіці. Процеси інтеграції світової
спільноти, зокрема в галузі економіки, призводять до змін у вимогах, що
висуваються до кваліфікаційної характеристики сучасного економіста,
зокрема наявність професійної компетентності.
Професійно компетентною визнається така робота спеціаліста, в якій
професійна діяльність здійснюється на достатньо високому рівні,
досягаються відчутні результати праці, реалізується особистісний потенціал.
При цьому компетентність фахівця визначається співвідношенням у реальній
діяльності його професійних знань і вмінь з одного боку, та професійних
позицій, психологічних якостей – з іншого.
Однією із важливих складових професійної компетенції майбутніх
фахівців з економіки є комунікативна компетенція, яка передбачає володіння
технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, вміння
розрізняти різні комунікативні ситуації та вибирати найбільш сприятливі
форми взаємодії, а також адекватні середовищу підходи до вирішення
комунікативних проблем [5].
Вихід українських підприємств та організацій на міжнародний ринок, а
також виникнення та поширення нових сучасних засобів усної та писемної
комунікації зумовлюють соціальне замовлення суспільства на підготовку
кваліфікованих фахівців, які б практично володіли навичками та вміннями
іншомовного професійного спілкування іноземною мовою і були готові до
співпраці зі своїми партнерами за кордоном. Провідним напрямком в
оволодінні іноземною мовою студентами немовних вищих навчальних
закладів є здобуття ними такого рівня комунікативної компетенції, яка б
дозволяла користуватися іноземною мовою в певній галузі професійної
діяльності [4, с. 66].
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Важливо зазначити, що підготовка спеціалістів економічного профілю з
вільним володінням іноземною мовою є першочерговим пріоритетом. «В
умовах
зростання
швидкості,
кількості,
різноспрямованості
та
полілінгвістичності інформаційних потоків, а також збільшення різноманіття
та міри проникнення у життя електронних носіїв, здатність до швидкого і
правильного сприйняття та інтерпретації іншомовного змістового контенту і
є фундаментальним фактором прийняття правильних управлінських рішень»,
– вважає Р. Готліб [2, с. 122].
Випускники економічних спеціальностей повинні «бути здатним до
ефективної комунікаційної взаємодії іноземною мовою, у тому числі
засобами сучасних інформаційних технологій». Ці професійні вміння
включають такі компетенції:
− переконувати, аргументувати, вести конструктивні переговори,
результативні ділові бесіди, плідні дискусії, полеміку; толерантно ставитись
до протилежних думок, брати участь у дискусіях, критично ставитися до
тенденційної інформації;
- готувати та проводити усні та публічні виступи в аудиторіях різного
типу, ефективно використовувати невербальні засоби спілкування;
- залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби
та канали комунікації, користуватися мережею Інтернет;
- чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання,
дотримуватися етики ділового спілкування [3, с. 125].
Якщо мова йде про майбутніх економістів, не треба відкидати
культурологічний аспект мови, ураховуючи необхідність у майбутньому
орієнтуватися в полікультурному сучасному світі, мислити в контексті
принаймні двох культур. Такий підхід означає, що навіть добре володіння
лексико-граматичними формами нерідної мови не може бути достатнім,
оскільки особистість та мова є продуктами культури.
Значення іноземної мови в сфері економіки збільшується також у зв‘язку
з реорганізацією системи зовнішньоекономічної діяльності підприємств, зі
створення спільних колективів фахівців та науковців, обміном науковотехнічної документації тощо. Для цього потрібно мати в своєму
розпорядженні висококваліфікованих спеціалістів, здатних не лише читати
спеціальну літературу, але й спілкуватися іноземною мовою. Майбутні
роботодавці зацікавлені у фахівцеві, який:
- вміє думати самостійно та вирішувати різноманітні проблеми, тобто
застосовувати знання, отримані в процесі навчання;
- володіє критичним та творчим мисленням (сформованим в процесі
навчання);
- володіє багатим словниковим запасом, який базується на вмінні
застосовувати його адекватно до ситуації, глибокому знанні вивченого
матеріалу з можливістю і бажанням його використання;
- вміє здобувати нові знання, тобто здатний до самоосвіти [1, с.239].
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Конкурентоспроможність сучасного фахівця залежить не тільки від
оволодіння студентом майбутньою спеціальністю, але і від його різнобічної
гуманітарної культури, творчого мислення, вихованості та, в передусім,
знання іноземних мов. У сучасних умовах іноземне спілкування стає
суттєвим компонентом професійної діяльності. Саме тому все більше уваги
приділяється врахуванню фахової специфіки при вивченні іноземної мови, її
спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності.
На жаль, на сьогоднішній день у навчальному процесі немовних вищих
навчальних закладів ще наявні стереотипи, які орієнтують зміст професійної
освіти тільки на профілюючі дисципліни, має місце недооцінка іноземної
мови як складової професійної підготовки сучасного фахівця, як засобу
формування професійної іншомовної мовленнєвої компетенції студента. Але
сьогодні існує об‘єктивна потреба у вивченні іноземної мови, що пов‘язана з
орієнтацією на партнерство із зарубіжними країнами та на міжнародні
стандарти. Підвищується роль іноземної не тільки як засобу професійного
спілкування, але й як засобу досягнення соціальних ролей [4, с. 67].
Отже, на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства, яке дедалі швидше
інтегрує у міжнародний простір, вивчення іноземних мов, а особливо
англійської, стає надзвичайно важливим. Особливо це стосується майбутніх
економістів, фінансистів, які в силу нинішньої актуальності своє професії
покликані не лише проявляти високий професіоналізм, але й забезпечувати
потреби сьогодення – можливості співпрацювати з іноземними партнерами,
інвесторами тощо.
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються
загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які
визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності.
Національна система освіти є ключовим елементом розвитку суспільства
та держави. Метою державної політики нашої держави щодо розвитку освіти
є створення умов для формування зрілості майбутнього фахівця з вищою
освітою, а також постійного саморозвитку особистості в процесі професійної
самореалізації.
Визначивши європейський напрямок розвитку освіти як основний і
принциповий, наша країна модернізує національну систему освіти з метою
гуманізації, доступності, якісності та конкурентоспроможності на тлі
найкращих європейських і світових здобутків.
Розвиток ринкових відносин та інформаційного суспільства, потужні
процеси інтеграції України у європейське та світове співтовариство
зумовлюють стрімке зростання попиту на високопрофесійних фахівців з
принципово новими, відмінними знаннями, уміннями та навичками,
критичним інноваційним мисленням, здатністю на високому рівні
розв‘язувати професійні завдання та успішно реалізувати власний потенціал.
Словник-довідник з української лінгводидактики трактує комунікативну
компетенцію як здатність спілкуватися з метою обміну інформацією,
здатність користуватися мовою залежно від професійної ситуації і
професійного наміру.
Галузевий стандарт вищої освіти визнає формування комунікативних
умінь, навичок та досвіду як пріоритет професійної освіти фахівців. У
сучасному інформаційному суспільстві комунікативна компетенція фахівців
набуває особливої ваги, адже забезпечує вкрай важливу здатність
співпрацювати, домовлятися та вирішувати складні науково-технічні та
суспільно-культурологічні проблеми. У цьому контексті комунікативна
компетенція є запорукою самореалізації фахівця.
В інформаційну епоху, коли інформація є головним ресурсом розвитку
людства, майбутній фахівець повинен володіти як навичками
безпосереднього
спілкування,
так
і
навичками
спілкування,
опосередкованого інформаційними технологіями (електронна переписка,
користування соціальними мережами, використання інфографіки). При
цьому важливого значення набуває уміння використовувати як вербальні
(словесні), так і невербальні (міміка, жести, пантоміма, рухи тіла, тональність
та діапазон голосу, візуалізація) засоби комунікації.
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Мовлення має важливе значення у виробничому та організаційному
процесах підприємства, адже є засобом емоційного впливу, здатного
регулювати спільні дії партнерів по комунікації та покращити ефективність
групової діяльності. Виразність, точність, змістовність мовлення ділової
людини допомагає досягти успіху у різних видах безпосередньої комунікації:
веденні діалогу, дискусії, бесіди, промові, переговорах. Володіння технікою
активного слухання сприяє налагодженню зворотного зв'язку із
співрозмовником, можливості почути і зрозуміти його.
Важливою складовою комунікативних знань майбутнього фахівця є не
лише його знання рідної мови, але й однієї з іноземних мов. У цьому
розумінні формування комунікативної компетенції відбувається у контексті
набуття соціокультурної компетенції як одного з показників готовності
особистості до комунікації у міжкультурному просторі.
За визначеннями дослідників соціокультурна компетенція – це здатність
людини адекватно сприймати, розуміти, усвідомлювати й інтерпретувати
інформацію національно-культурного спрямування під час здійснення
міжкультурної комунікації на основі сформованої в неї системи відповідних
знань, вмінь і навичок.
Досвід міжнародної діяльності, інтеграція України в європейський
простір, розширення міжнародних зв‘язків свідчать, що для повноцінного
спілкування та плідної співпраці з іноземними партнерами необхідно не
тільки володіти іноземною мовою, а й знати особливості світосприйняття
різних народів, їх менталітет, традиції, звичаї, моральні та естетичні цінності,
манеру комунікативної поведінки, тобто мати сформовані соціокультурні
знання.
Слід відзначити, що соціокультурні знання щодо країн, мова яких
вивчається, впливають на процес професійного становлення майбутніх
фахівців. Адже це надає можливість розширити власний світогляд щодо
історії, культури, традицій та звичаїв інших народів, сприяє формуванню
навичок безконфліктного спілкування, неупередженого та толерантного
ставлення до представників іншої культури. Володіння соціокультурною
компетенцією дозволяє відмовитись від застарілих стереотипів, сприяє
позитивному ставленню до представників іншої культури та мови. Знання
норм поведінки та правил ведення бізнесу в різних країнах створює умови
для успішної майбутньої професійної діяльності фахівців.
Саме тому соціокультурна обізнаність майбутнього фахівця є
необхідним складником професійної компетентності, оскільки, знання
історії, культури, національних цінностей допоможе знайти спільну мову зі
своїми колегами за кордоном.
Таким чином, високий рівень володіння соціокультурною та
комунікативною компетенціями, як інтегральними характеристиками
професійних якостей майбутнього фахівця, відповідає радикальним змінам,
що відбуваються в національній системі вищої освіти. Тільки міцні
професійні знання, уміння та навички здійснювати ефективну комунікативну
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діяльність, працювати в команді, орієнтуватись у потоках інформації,
креативне та ініціативне мислення, світоглядні і громадянські якості,
морально-етичні цінності особистості, а також готовність до спілкування у
міжкультурному просторі, визначать здатність майбутнього фахівця успішно
здійснювати свою професійну діяльність та сприятимуть його
самовдосконаленню та самореалізації.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ КОНСТРУЮВАННЯ АНГЛОМОВНИХ
РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
Сучасна реклама – багатоаспектне явище, яке привертає увагу науковців
різних галузей науки: лінгвістів, психологів, культурологів, соціологів. Мова
реклами миттєво реагує на появу нових ідей, подій, а зміни у будь-якій сфері
життя неминуче відображаються у рекламних текстах.
Мовний вплив, тобто вплив вербальної інформації на поведінку
реципієнта, формується в результаті взаємодії цілої низки мовних і немовних
чинників, включених в акт комунікацій. Рекламний текст є яскравим
прикладом максимально ефективного використання мовних засобів із метою
впливу.
Важлива вимога до рекламних текстів – максимум інформації, мінімум
слів. Прагматичний аспект рекламного тексту безпосередньо проявляється у
його своєрідній організації – виборі лексичних і граматичних одиниць,
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стилістичних прийомів, особливому синтаксисі, організації друкованого
матеріалу, використанні елементів різних знакових систем. Експресивність
стає обов‘язковою умовою прагма-комунікативного існування рекламного
тексту, оскільки від неї багато в чому залежить те, якою мірою реалізується
комунікативна, прагматична й естетична функції реклами.
Слоган займає вагоме місце в рекламному тексті, він, як правило, є
начальною або заключною частиною реклами.
Спостереження свідчать, що як рекламний слоган часто використовують
односкладні означено-особові речення. Такі структури дають змогу уникнути
зайвого повтору особових займенників, надають мовленню динамізму,
експресивності [3, c.189].
Вдалий слоган є часто незалежним рекламним текстом, тому його можна
визначити як коротке самостійне рекламне повідомлення, яке може існувати
ізольовано від інших рекламних продуктів, подаючи згорнутий зміст
рекламної кампанії.
Рекламний слоган взаємодіє з торговою назвою він виконує
конкретизуючу й атрактивну функцію відносно назви товару.
Використовуючись разом із рекламним слоганом, торгова назва привертає
увагу до товару, а рекламний слоган безпосередньо апелює до адресата і
обов‘язково передбачає мотивацію рекламної пропозиції, вказуючи на
переваги цього товару.
Наприклад, реклама годинників: ″Tissot. Innovators by tradition″ (–Тісо.
Іноватори традицій); або парфумів: ″Guerlain. The soul of perfume″ (Герлен.
Душа парфумів), де слоган є персоніфікацією.
Відповідно до своїх функцій слогани англомовних рекламних текстів
можна поділити на такі типи:
 новина;
 повідомлення;
 команда.
Наведемо приклади, проаналізувавши рекламні тексти продуктів
харчування.
Так, нові властивості рекламованих товарів передають слогани першого
типу, які зазвичай виражають ідею покращення вже відомих споживачам
товарів. Цим такі слогани і привертають увагу покупців. Наприклад, слоган
торговельної марки Nescafe ″We are waking your senses with New Intense
Aroma of Nescafe Collection″. Такий слоган наголошує на нових властивостях
уже відомих товарів: кава цієї торговельної марки має новий насичений
аромат. Таким чином, прихильники цієї марки звернуть увагу на покращений
продукт, а ті, хто ще не знайомий із нею, можуть зацікавитися і придбати
товар.
Основною метою слоганів другого типу є повідомлення про
рекламований товар та його основні характеристики. Наприклад, слоган
торговельної марки Dairylea ″Funny, yummy cheese!″ Передає основні
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властивості рекламованого товару: цей сир дуже смачний і його варто
спробувати. Слоган іншої торговельної марки Nolan‘s Cheddar ″Seriously
Strong″ передає ідею традиційного смаку рекламованого товару, який
залишається незмінним уже довгий час, тому є дуже добре знайомим його
постійним споживачам.
Слогани третього типу містять заклик, що заохочує споживачів до
певних дій. Наприклад, слоган торговельної марки Hellmann‘s ″Bring out the
best in your cooking″ є своєрідним закликом готувати різні страви з майонезом
цієї торговельної марки. При цьому зазначається, що ці страви будуть
найсмачнішими, якщо до них додати саме цей майонез. Слоган іншої
торговельної марки Activia ″Try the new TLC Plan″ є своєрідним закликом
скуштувати даний продукт, що спеціально розроблений для підтримання
здорового збалансованого харчування.
Образність та емоційність слогану досягаються за рахунок використання
лексики, багатої на «конотативний шлейф» [1, с. 103]. Крім того, переважає
позитивно оцінна лексика, яка виражається прикметниками, прислівниками
та іменниками із семантикою високого ступеня якості (magic, miracle,
powerful, proven, selected, sensational, special, superior, terrific, unique та ін.), а
сама оцінка часто гіперболізована. Для вираження гіперболізованої
позитивної оцінки слугують граматичні засоби, зокрема найвищий ступінь
порівняння прикметників і прислівників (″The world’s fastest-moving brand is
still on the move″ (Samsung)), а також лексичні: прислівники і частки з
функцією підсилення, морфеми із семантикою підсилення якості (наприклад,
over, super: ″Simply super for supper parties!″ (chocolates puds). Функцію
гіперболи часто виконує лексика, близька до високого стилю.
Синтаксично більшість слоганів – прості речення. Інколи це лише
словосполучення або навіть одне слово: ″Boundless″ (AT&T); ″The Spirit of
Travel″ (Luis Vuiton); ″Jeep. The only one″ (Mode). Використання простих
речень, окремих словосполучень чи слів пов‘язане з динамічністю,
експресивністю рекламного тексту, який повинен швидко і результативно
сприйматися читачем.
Часто використовуються еліптичні конструкції: ″Can’t break it. Can’t
break in″ (Oracle), які стилізують слоган під розмовну мову. А спонукальні
конструкції у тексті реклами надають жвавості та емоційності
висловлюванню: ″See. Buy. Fly.″ (Amsterdam Shopping Centre). Загалом
синтаксис є чи не найпотужнішим засобом передачі емоційної інформації у
рекламі. Це і риторичні запитання: ″Boys, are you ready for this? ″ (Glamour);
еліптичні речення: Vogue. ″TAKES LONDON TO NEW YORK″; окличні
речення: ″Oh! That’s smart! Oh! That’s delicious! Oh! That’s quick! ″ (Samsung
oven); синтаксичний повтор/паралелізм: Mountains have crumbled. Glaciers
have melted. Continents have drifted. Diamonds remain the same.
Для реклами характерний повтор на будь-якому рівні – від фонемного
до абзацного: ″Different scents for different gents″ (Giorgio Armani); ″Only
reality looks more real″ (Printers); ″Eye shadow. No shadow″ (Revlon make-up).
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Фонемний і морфемний повтори є, як правило, додатковими засобами
виділення когнітивних компонентів – назв фірм і товарів.
Одним із найпопулярніших і найефективніших маніпулятивних
прийомів в англомовній рекламі є рима. Ритмічно правильно організований
текст, чітке розміщення пауз, узгоджений механізм музикального супроводу
– все це приводить до успішної інтерпретації змісту висловлювання: ″Get
back your «oo» with Typhoo″ (Typhoo Tea); ″I’m only here for the beer″ (Double
Diamond Beer); ″Hair feels fresher, stronger, for longer″ (Schwarzkopf);
″Gateway. A better way″ (Gateway Computers).
Отже, можна стверджувати, що сучасні творці англомовних рекламних
текстів широко використовують різноманітні засоби емоційного впливу на
кінцеву аудиторію, такі як гіперболи, анафори, епітети, наказовий спосіб
тощо. Часто використовуються вербальні та невербальні способи емоційного
впливу на рішення споживачів, що призводить до позитивних очікуваних
результатів. Такі психолінгвістичні засоби в більшості випадків на
підсвідомому рівні впливають на рішення споживачів, що є не зовсім
коректно та позитивно, але в сучасному світі реклами у середовищі жортскої
конкуренції для виробників всі засоби, що дають результат, є прийнятними.
Список використаних джерел:
1.
Бурковська Л. Лінгвістичні аспекти англомовних рекламних
текстів / Л. Бурковська // Філологічні науки. - 2014. - Вип. 18. - С. 101-105.
2.
Лютянська Н. І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах
англомовної реклами продуктів харчування / Н. І. Лютянська // Мовні і
концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 46(2). – С. 427 –438.
3.
Малишенко А. О. Переклад слоганів в англомовному рекламному
дискурсі / А. О. Малишенко // Вісник ХНУ. – 2011. – № 793. – С. 188 – 192.
4.
Шукало І. М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх
переклад українською мовою / І. М. Шукало // Філол. трактати. – 2012. – 4, №
2. – С. 129 – 133.
Ірина Кухар
Науковий керівник: Вуколова В.О., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ МОВИ ЕСПЕРАНТО
СТАТИ СВІТОВОЮ МОВОЮ
В сучасному інтегрованому світі, де розумова діяльність людини
змінила все цілком і повністю, майже не залишилось ніяких явних бар'єрів,
окрім різних державних мов та невміння порозумітися без перекладача. На
локальному рівні це може й не видаватись проблемою, а що стосується
міжнародного, то цим питанням активно займається ЄС. Європейський
парламент забезпечує переклад документів і своїх пленарних засіданнь на всі
мови, тобто кожного року досить велика частина коштів, які могли б бути
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інвестовані, наприклад, в суспільно важливі проекти із питань екології,
локальних збройних конфліктів та голоду, витрачаються на переклад.
Мовна розмаїтість є ключовою властивістю європейської ідентичності, і
тому обидві інституції ЄС – та, що базується в Брюсселі, і та, що базується в
Страсбурзі, – активно сприяють мовній освіті та поширенню
мультилінгвізму/плюрилінгвізму [4, с.14].
Наскільки ж легко опанувати іноземну мову? Перш за все, варто сказати,
що це залежить від того, яка мова є твоєю рідною і на скільки вона
взаємопов'язана з мовою, яку ти бажаєш вивчити. Звернемося до статистики.
Видатний лінгвіст та психотерапевт Клод Пірон відзначав доступність
вивчення мови з практики опанування англійської японськими, китайськими
та корейськими школярами: ті, хто вивчає англійську протягом 1500 годин,
після цього спроможні послуговуватись нею лише на рівні афазитів (тих, хто
втратив здатність говорити) [2]. В той же час, тим, хто спілкується мовами,
що належать до германської групи мов (тобто споріднені з англійською),
опанувати її вдається без особливих труднощів. Саме цьому питанню у 1887
році приділив увагу польський поліглот Людовик Лазар Заменгоф,
створивши штучну мову есперанто на основі інтернаціональної лексики та
найбільш поширених європейських мов, в основному німецької. З
англійської мови до есперанто потрапила незначна кількість слів, так як тоді
мова саксів ще не набула міжнародного значення. Ідею міжнародної мови її
творець, «доктор Есперанто» ( у перекладі «той, хто має надію»), виношував
з самого дитинства, так як у його рідному місті жила велика кількість людей
різних національностей, між якими точилася постійна ворожнеча через те,
що вони не могли нормально порозумітися між собою. Заменгоф вважав, що
використання будь-якої мови, що є рідною для жителів певної країни,
ставить людей в різні умови і є несправедливим. Тому він поставив собі за
мету створити мову, що буде однаково легкою для кожного. Підтвердженням
цієї думки є експеримент Клода Пірона. Виявилось, що ті ж самі учасники
показали набагато кращі результати у вивченні есперанто в порівнянні з
англійською, виявивши готовність розмовляти есперанто на задовільному
рівні через 50-200 годин занять.
Лев Толстой у своєму листі до есперантистів доповідав, що есперанто
він важає надзвичайно легким до вивчення; маючи на руках підручник та
тексти, вже через дві години занять був у стані якщо не писати, то вільно
читати цією мовою [3].
Але повернемося до сучасної міжнародної мови – англійської, мови
бізнесу, комп'ютерних технологій, мови, переважаючої в ЗМІ та транспорті,
мови інформації та науки ХХІ століття. Чи збереже вона свої лідируючі
позиції в майбутньому? У жовтні 2005 року професором Женевського
університету, фахівцем у галузі лінгвоекономіки паном Франсуа Гріном був
опублікований звіт, в якому він дослідив мовну ситуацію Євросоюзу.
Найбільш вражаючим висновком звіту є те, що з причин панівного
положення англійської мови у світі Великобританія отримує 17-18 мільярдів
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євро щороку [1]. Це відбувається за рахунок того, що людям різних професій
необхідно
знати
міжнародну
мову,
так
як
це
відкриває
нові можливості, велика кількість людей йде до Англії, щоб покращити свій
рівень, платить носіям мови за приватні уроки, крім того, Великобританія
суттєво економить на перекладі. За умов отримання таких колосальних
прибутків від міжнародного використання мови кожна країна буде боротися
за сфери впливу та кількість носіїв, намагаючись зайняти лідируючі позиції
на світовій арені, та з часом замінить англійську, як у свій час англійська
замінила німецьку. З такої точки зору використання будь-якої національної
мови не є доцільним на інтернаціональному рівні. Тому абсолютно очевидно,
що використовувати нейтральну мову економічно вигідніше для усіх країн,
крім того, опанувати її на рівні, достатньому для нормального
самовираження, можна за 3-4 місяці. Для порівняння: для досягнення такого
ж рівня володіння англійською знадобиться 3-5 років. Така велика різниця
існує тому, що Заменгоф, будучи поліглотом, розумів, щó легше для
сприйняття та використання, швидше запам'ятовується, ці свої знання він і
поклав в основу штучної мови. Але існує один суттєвий недолік – есперанто
не є широко поширеною мовою. Якщо говорити про її поширення в нашій
країні, то значний відсоток населення взагалі не має уявлення про специфіку
есперанто. Що стосується ситуації у світі, то зараз нараховується деяка
кількість людей — "вроджених" есперантистів [2], для яких есперанто є
"рідною" мовою: це ті, чиї батьки розмовляють між собою мовою есперанто
через незнання мови один одного або через вшанування штучної мови.
Серед найвидатніших: Джордж Сорос — провідний світовий фінансист та
меценат, Даніель Бове — лауреат Нобелівської премії.
Отже, мова есперанто однаково легка у вивченні для вихідців із різних
країн, тому варто обговорити питання її поширення, адже це гарантує
зменшення витрат на переклади з різних мов та забезпечує пришвидшення
процесу передачі інформації, що виступає важливим фактором в сучасних
умовах.
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ
Істотні зміни, що відбуваються в характері суспільних відносин,
зумовлюють і зміну потреб у кадрах фахівців, зміну суспільних вимог до
якості їх професійної підготовки та особистісного формування. Основним
завданням вищої освіти має стати забезпечення відповідності якості
підготовки фахівців не тільки сучасним, але й перспективним потребам
суспільства. Це мають бути фахівці-лідери, яким, поряд з високою
професійною компетентністю, притаманні висока духовність, моральноетичні переконання, загальна культура, інноваційний характер мислення і
системний підхід до аналізу складних виробничих ситуацій. Особлива роль у
контексті інтеграції України у світову спільноту відводиться досконалому
володінню іноземною мовою [4].
Предмет «Іноземна мова» займає особливе місце в загальнокультурній
підготовці молоді до життя та діяльності в суспільстві. Це єдиний
навчальний предмет, який включено в плани всіх підсистем освіти. Сьогодні
це не тільки данина традиції, не тільки очевидна, відзначена ще
К.Д. Ушинським, «висока освітня цінність», але й можливість реалізації
однієї з провідних тенденцій у галузі освіти – інтеграції у світову культуру.
Саме цей предмет, орієнтований головним чином не на здобуття знань, а на
формування діяльнісних умінь, має величезний потенціал можливостей для
всебічного розвитку особистості.
Володіння навичками міжкультурної комунікації – це той стрижень,
навколо якого формується професійна компетентність маркетолога.
Сучасному суспільству потрібні не просто маркетологи, а саме спеціалісти з
міжкультурного спілкування. А це вже виходить далеко за межі володіння
іноземними мовами. Справжнє знання мови – це знання її внутрішнього духу,
її логіки та культури. Мова має забезпечувати діалог культур. Для
досягнення ефективності в міжкультурному спілкуванні недостатньо лише
набути мовленнєвих умінь і навичок, необхідно навчитися користуватися
цією мовою. Треба сформувати пізнавальну та комунікативну культуру
особистості [1].
На ринку праці маркетинг все сильніше і сильніше завойовує
популярність, не дивлячись на те, що це новий напрямок у бізнесі. Служби
маркетингу функціонують в основному у великих міжнародних компаніях.
Успішний фахівець-маркетолог просто зобов'язаний знати англійську мову,
так як практично вся література по маркетингу написана англійською, а
переклад не завжди точно передає зміст документа. Виробнича необхідність
бути в курсі останніх теоретичних розробок, щільне співробітництво з
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іноземними компаніями, професійний успіх і кар'єрне зростання - все це
вимагає наявності впевненого знання англійської мови, для ефективного
застосування в професійній діяльності.
«Бійцям маркетингового фронту» іноземна мова допомагає завоювати
ринок, розробити стратегії, які б враховували потреби ринку і менталітет
громадян різних країн.
Однією з них є стратегія "Модифікація комунікацій", що застосовується
у випадках, коли фірма володіє продуктом або послугою, що на різних
ринках мають різні споживчі якості, а умови зовнішніх ринків подібні до
умов внутрішнього, а тому необхідною є адаптація маркетингової
комунікації.
Наприклад, велосипеди у США або країнах Європи необхідні для
спорту, а у таких країнах, як Китай та Індія, вони є основним транспортним
засобом. А холодильники у Мексиці є не лише засобом для охолодження та
зберігання продукту, а й символом статусу (особливо це стосується моделей
«люкс», які власники прагнуть розмістити у вітальні). Світовий лідер з
продажу безалкогольних напоїв компанія «Соcа-Cola» ретельно відноситься
до підготовки реклами в різник країнах. Так, в Китаї, де протягом багатьох
століть червоний колір є кольором вдачі та процвітання, героєм новорічної
реклами на телебаченні був дракон – учасник святкового параду, з ніг до
хвоста обвішаний червоними баночками «Соcа-Cola», а в обговоренні
червоних баночок в рекламному ролику йшлося про те, що не слід
сперечатися з мудрістю старших. В Індії компанія принципово змінила
вигляд, засвоюючи національні риси цієї країни – любов до крикету, та
об‘явила себе офіційним спонсором світового чемпіонату з цього виду
спорту, використовуючи уболівальників для просування своїх товарів.
Стратегія "Модифікація продукту" використовується для пристосування
особливо привабливих характеристик до умов зовнішнього середовища й
особливостей споживацької поведінки без зміни розвинутої для
внутрішнього ринку відповідної країни комунікативної стратегії. Цю
стратегію використовує американське підприємство «McDonald's», яке
пристосовує характерні ознаки своїх гамбургерів до смакових уподобань у
різних країнах й одночасно рекламує його у стандартизованій формі [2].
Маркетолог через вивчення іноземної мови підвищує свій рівень
культури, формує в собі готовність сприяти налагодженню міжкультурних і
наукових зв‘язків. Здатність брати участь у міжкультурній комунікації має
важливе значення для спеціалістів, зайнятих у сфері міжнародного бізнесу.
Таким чином, підготовка конкурентоспроможних спеціалістів з
міжкультурної комунікації неможлива без оволодіння іноземними мовами.
Адже тільки володіння мовою відкриває можливості для повноцінної
професійної діяльності в усіх сферах.
Знання іноземних мов усіма спеціалістами, незалежно від їхнього
профілю, повинне стати обов‘язковою професійною якістю, яка забезпечить
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встановлення
взаєморозуміння,
прийняття
ефективних рішень
і
налагодження співробітництва.
Із входженням у століття глобалізації та інтеграції, англійська мова
посіла провідне місце в міжнародних переговорах. Саме тому володіння цією
мовою має першорядну важливість для маркетологів.
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Інтеграція в Європейський освітній простір, орієнтація на економічні
системи розвинутих країн світу зумовили появу нових вимог щодо
формування готовності студентів економічних спеціальностей до майбутньої
професійної діяльності. Разом з тим шаблонне запозичення європейських
інновацій може спричинити ігнорування вітчизняного досвіду професійної
економічної освіти, в якому є чимало позитивних рис. Протягом останніх
років все більша роль у підготовці економістів відводиться культурі
професійного спілкування. За результатами дослідження Л. А. Карпенко
ефективність професійної ділової взаємодії на 85% залежить від уміння
спілкуватися і лише на 15% – від фахових знань [1, c. 78]. З. С. Смелкова
переконливо доводить, що високий рівень розвитку культури професійного
спілкування у ділової людини сприятиме бізнесу та підвищенню загального
позитивного іміджу. Отже, від рівня обізнаності з основами комунікативної
взаємодії, професійності спілкування суттєво залежить ефективність
економічної діяльності.
Розуміння важливості комунікативної взаємодії супроводжується
запровадженням в економічних вищих навчальних закладах гуманітарних
дисциплін, спеціальних тренінгів тощо. Проте, як свідчать результати
проведених опитувань, майбутні економісти відчувають труднощі у
спілкуванні вже під час виробничих практик: вони не завжди можуть чітко
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висловлювати і відстоювати свою думку, уникати конфліктних ситуацій із
колегами чи працівниками, долати психологічні бар‘єри міжособистісної
взаємодії. Формуванню комунікативних умінь суперечать надмірне
застосування під час аудиторних занять персональних комп‘ютерів,
супроводження модульно-рейтингової системи навчання тестовою формою
контролю навчальних досягнень, яка звільняє студентів від необхідності
живого спілкування [4, c 19].
На сьогодні у програмі традиційної підготовки майбутніх фахівців
економічного профілю з вищою освітою формуванню та розвитку
професійного спілкування приділяється недостатня увага. Випускників
вищих навчальних закладів не готують до свідомого конструювання своїх
взаємовідносин із різними професійними комунікативними партнерами за
допомогою мовних засобів (вербальних і невербальних), а також не навчають
ефективних прийомів міжособистісного спілкування задля ефективної
координації спільної діяльності та побудови взаєморозуміння з
професійними партнерами. Студенти не повністю усвідомлюють роль
професійного спілкування та комунікативних умінь у майбутній професійній
діяльності. Як результат – майбутній фахівець, що працюватиме в
економічній сфері, не має відповідних умінь у галузі комунікації та не
готовий до професійного спілкування [5, c. 79].
Професійні та міжособистісні взаємовідносини, які є взаємозалежними
та взаємообумовленими, існують завдяки спілкуванню. Від якості
сформованості умінь та навичок професійного спілкування значною мірою
залежить ефективність професійної діяльності фахівців. Ділова людина, яка
досконало володіє мовою, легше соціалізується, краще спілкується з
колегами, уміє уникати стресів, знаходить оптимальні шляхи розв‘язання
проблем, успішно досягає поставлених цілей, отримує задоволення від
професійної діяльності, уміє гармонізувати свої стосунки із суспільством
[2, c. 35].
Наукова література дає змогу проаналізувати основні особистісні якості,
які необхідні для професійного спілкування фахівцям економічного профілю.
Усі якості доцільно поділили на три групи: домінантні (необхідні),
периферійні (негативні) та професійні протипокази. Домінантними
позитивними психолого-педагогічними якостями вважаються ті, без яких
нереально здійснювати адекватне професійне спілкування. Цілеспрямоване
формування під час навчання позитивних якостей суттєво сприятиме
підвищенню продуктивності діяльності у цілому та ефективному
професійному спілкуванню. Периферійні негативні якості мають суттєвий
негативний вплив на продуктивність професійного спілкування. Професійні
протипокази – це якості та риси характеру, які є причиною невдач під час
професійного спілкування, саме вони є основною причиною професійної
некомпетентності фахівця. Таким чином, високий рівень реалізації усіх
складових професійного спілкування є необхідною умовою позитивного
професійного становлення особистості. Оволодіння всіма складовими
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професійного спілкування майбутніми фахівцями економічної сфери означає,
що вони компетентно виконуватимуть свої професійні обов‘язки та стануть
висококваліфікованими фахівцями, що володітимуть високою майстерністю
у сфері спілкування під час виконання своїх безпосередніх службових
обов‘язків [3, c. 72].
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Основним завданням студентів, які вивчають англійську як іноземну
мову, є розвиток та вдосконалення комунікативної компетенції, а саме
лінгвістичної, соціолігвістичної та прагматичної. Лінгвістична компетенція
передбачає вміння використовувати лексичні, граматичні знання, навички та
вміння. Соціолінгвістична компетенція – відноситься до соціокультурних
умов висловлювання. Прагматична – пов‘язана з функціональним вживанням
лінгвістичних засобів: використання алітерації, асонансу, повторів, інверсії
та ін. [2]. Звичайно, для якісного вивчення даних аспектів англійської мови
потрібна потужна мотивація.
Вчені-психологи та педагоги Л.І. Божович, І.А. Васильєв,
С.Л. Рубінштейн, П.М. Якобсон та ін. вважають, що формування мотивації
навчання є одним з найважливіших аспектів сучасної освіти. Тому
актуальною проблемою у пізнанні іноземної мови постало питання створення
позитивної мотивації для успішного оволодіння нею здобувачами вищої
освіти.
Мотивація – це процес спонукання людей до праці, який передбачає
використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих або
загальних цілей [1]. Мотив – це внутрішня спонукальна сила, яка змушує
людину до здійснення певних дій чи бездіяльності. Формування мотивації –
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це виховання ідеалів, світоглядних цінностей, що означає взаємозв‘язок
усвідомлюваних і реально діючих мотивів. Щоб виховувались знання,
потрібно виховувати відношення до самих знань.
Особливістю навчальної діяльності здобувачів вищої освіти є те, що
вона є професійно-спрямованою, навчально-професійною, оскільки в
майбутньому студент повинен розв‘язувати завдання професійної діяльності.
Отже, мотиваційна складова навчальної діяльності охоплює пізнавальні
потреби, мотиви і сенси навчання. Під час занять у студентів має виникати
потреба у самовдосконаленні, самореалізації та самовираженні. Значну роль
у формуванні цієї потреби відіграє співробітництво між викладачем та
студентами, а також між самими студентами, яке в навчальному процесі
відбувається за допомогою діалогу.
Основними умовами, що впливають на формування позитивних мотивів
навчально-пізнавальної діяльності студентів, є:
1) професіоналізм викладача (бажання та вміння навчити);
2) ставлення до студента як до компетентної особистості;
3) сприяння самовизначенню студента, розвиток позитивних емоцій
студента;
4) організація навчання як процесу пізнання;
5) використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну
діяльність;
6) усвідомлення найближчих та кінцевих цілей навчання;
7) професійна спрямованість навчальної діяльності;
8) доступність змісту навчального матеріалу, що пропонується
викладачем на занятті;
9) постійне створення та "підкріплення" ситуації успіху для невпевнених
у своїх силах студентів.
Методи формування пізнавального інтересу – це, насамперед, методи
активізації навчання: робота у малих групах, дискусія, «мозкова атака»,
аналіз конкретних ситуацій, інсценізація, презентація, проектні роботи та
інші. До цієї групи сучасні педагоги додають ще метод випереджаючого
навчання, коли викладач, враховуючи зону найближчого розвитку
особистості, орієнтується не на наявний рівень, а на вищий, якого можна
досягти, та метод кооперативного навчання. Практика кооперативного
навчання базується на роботі студентів у парах та малих групах над
завданнями типу рольових та ділових ігор, кейсів, різних навчальних
проектів, дискусій та інших видів навчальної діяльності, пов‘язаної із
пошуком інформації, якої бракує. Воно також забезпечує взаємодопомогу
студентів та їх імпліцитне взаємонавчання завдяки різниці в потенціалах
знань, навичок та вмінь. На цьому етапі слід не забувати про величезні
можливості впливу навчального матеріалу на емоційний стан студентів.
Навчальний матеріал повинен характеризуватися новизною, актуальністю,
зв'язоком із життям.
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Методи стимулювання обов'язку і відповідальності - це методи, які
привчають жити тих, хто навчається, не тільки за стимулом "хочеться", а й за
стимулом "треба". Для цього застосовується вимога, оцінка, контроль знань і
умінь. Викладач ставить вимоги та контролює виконання цих вимог,
вказуючи на недоліки, роблячи слушні зауваження, щоб викликати більш
відповідальне ставлення до навчання. Ми підтримуємо думку тих вчених, які
вважають, що найбільшу роль у процесі стимулювання обов'язку і
відповідальності відіграють роз‘яснення, а не накази.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що мотивація є
невід‘ємною складовою успіху для кожного студента у вивчені англійської
мови. Але для того щоб збільшити силу мотивації потрібна допомога
викладача. Щоб у студентів не тільки була зацікавленість в цьому предметі
через те, що потрібно отримати гарну оцінку, а пояснити і показати всі
позитивні аспекти відмінного володіння іноземною мовою. Потрібно їх
підштовхнути та показати, що оволодіння новою мовою це не нудно, а доволі
цікаво. Треба створити для них гарну асоціацію з англійською мовою, тоді і
мотивація стане сильнішою. Тоді в студентів буде бажання та ініціатива
навчатись, вдосконалюватись та працювати над собою та, нарешті, досягти
успіху у своєму житті.
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UKRAINIAN WORKFORCE.
LABOUR MIGRATIONS: LANGUAGE ASPECT
Migration for employment is an important global issue, which now affects
most countries in the world.
Human migration is the movement by people from one place to another with
the intentions of settling temporarily or permanently in the new location [5]. The
movement is typically over long distances and from one country to another, but
internal migration is also possible. Therefore labour migration is the movement by
workforce from one place to another, from one country to another with the
intentions of employment.
There are many factors that result in increased migration for work. Many
people of working age either cannot find employment or cannot find employment
adequate to support themselves and their families in their own countries, while
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some other countries have a shortage of workers to fill positions in various sectors
of their economies. This factor can be considered as the key effect that makes
people leave their native countries[3, 4].
Other factors include demographic change, socio-economic and political
crises, and widening wage gaps within, as well as between, developed and
developing countries. For example, it could be wars, climate changes, natural
disasters, soil contamination, accidents at nuclear power stations and other
negative events. As a result people change their place of living and are forced to
find a new job to support themselves. Migration may be by individuals, family
units or in large groups.
There can be distinguished legal and illegal migrations. Ukraine may be
considered European Mexico. The peculiar geographical position of Ukraine has
predetermined the country to become a highly important transit country from the
point of view of global migration processes. The western regions bring Ukraine
close to the countries of Central Europe and the Balkans and the eastern regions
bring Ukraine close to the Russian Federation and the vast spaces of Asia and the
Islamic world [2].
Therefore, the migration process also poses serious challenges in protection of
human and labour rights. For example, many migrant workers, especially low
skilled workers, experience serious abuse and exploitation.
Governments, in consultation with employers‘ and workers‘ organizations,
should engage in international cooperation to promote managed migration for
employment purposes.
Comprehensive and comparable official national statistics as well as reliable
estimates at the regional and global levels of the economically active migrant
population are still largely lacking, and short term migration remains difficult to
capture [4]. But it is not difficult to determine the top ten destination countries and
top ten countries of origin.
So, the first ten destination countries are the USA, the Russian Federation,
Germany, Saudi Arabia, Canada, the UK, Spain, France, Australia, India.
Mexico, India, the Russian Federation, China, Ukraine, Bangladesh, Pakistan,
the UK, the Philippines, Turkey are included to the first ten countries of origin [2,
5].
As we can see, Ukrainian diaspora is one of the largest and the most
significant diasporas in the world. The Ukrainian diaspora is the global community
of ethnic Ukrainians, especially those who maintain some kind of connection, even
if ephemeral, to the land of their ancestors and maintain their feeling of Ukrainian
national identity within their own local community [1, p. 5].
Ukrainians began to leave their homes in the late nineteenth and early
twentieth centuries. In the last quarter of the 19th century due to the agrarian
resettlement, a massive emigration of Ukrainians from Austro-Hungary to the
Americas and from the Russian Empire to the Urals and Asia occurred. Most of the
emigrants to the United States of America worked in the construction and mining
industries. Many worked in the US on a temporary basis, to earn remittances. In
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the 1890s, Ukrainian agricultural settlers emigrated to first to Brazil, and
Argentina. United States was a good place for wage labour, and Canada was the
best place for agricultural settlers to obtain free land. Before the start of the First
World War, almost 500,000 Ukrainians emigrated to the Americas. After the First
World War end the Ukrainian diaspora, outside of the Soviet Union, was 1,8
million people. Most of them emigrated to the United States of America, Canada,
Latin America and Western and Central Europe. The Ukrainian diaspora increased
after 1945, after the Second World War [5].
Today more than 15 million Ukrainians and their descendants live outside of
Ukraine. That‘s about a quarter of the Ukrainian people. And most of Ukrainian
emigrants left their ancestral homelands to search for wage labor. But there were
some critical events in Ukraine‘s history, for example, the World War I, II and the
Russian Revolution. They shaped the Ukrainian diaspora in some way too.
Russian language is the second language for almost every Ukrainian,
especially for those, who live in the cities, so the major destination country of
Ukrainian immigrants is Russia. But not all people go there permanently. A lot of
people return after a while. Mostly they go there to do some temporary work.
Second destination country is Poland. Many Ukrainian students are now
studying in Polish universities and find jobs there after graduation. And it is not
difficult to get the opportunity to live in Poland, if you have relatives there and
know Polish well. Many Ukrainians are related to Poles, especially in western
Ukraine.
Some other destination countries are Italy, Portugal, Czech Republic,
Germany, Spain, Turkey, Greece, Hungary, UK, Slovakia, Netherlands, Belgium
and Belarus [2]. For Ukrainians to be able to find a good job in a European
country, it is important to know the language of that country, or at least German or
English as lingua franca.
The main overseas and non-European destinations are the US, Canada and
Argentina. Ukrainians are also found in United Arab Emirates, Liberia, Libya,
South Korea and Thailand [2].
Ukrainians are well educated people. Children start studying international
languages at primary schools. When they graduate from the colleges or universities
they may already have good command of some languages that gives them chances
to find a job abroad.
It will be much easier when Ukraine becomes a full country member of the
European Union. The borders will be open for Ukrainians as part of European
community.
To conclude, it should be stated that language is not the main barrier for
Ukrainian people in seeking a better place to live and work. By tradition, Russia
was the major destination country, but whilst east Ukrainians tend to move east,
west Ukrainians rather move west. Meanwhile, most migration is to the West and
South. All these movements are characterized by their irregular and temporary
nature. But this situation may change significantly when Ukraine becomes the
European Union member, and fosters its economic development.
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FOREIGN LANGUAGE AS A PART OF PROFESSIONAL
COMPETENCE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES
Focus on integration into the European community determines certain
requirements for professionals of all fields, in particular - fluency in foreign
languages. In the conditions of wide international connections with other countries,
it is important to communicate with foreign specialists to develop professional,
business and personal contacts with foreign partners, colleagues, read different
publications in a foreign language. Today foreign language at a professional level,
the ability to communicate in business and research areas is a prerequisite for
successful career graduate students of non-linguistic specialties. Therefore, the
problem of professional communication with foreign partners are updated and
there is a necessity of search of new ways to improve the training of future
specialists in economics.
The problem of development of communicative competence in the process of
study of foreign language was investigated in works of T.Vatrusheva, E.Passova,
L. Barna, O.Kucherenko, D. Haymza, G. Grinyuk, G. Kovalchuk, A. Kovalenko.
On the modern level of society's development in general and education in
particular a competence of personality is actual and important in personal
fulfillment. Competence is acquired minimal experience in a certain field of
activity [2, p.7].
Professional communicative competence develops the following professional
qualities as independence, self-control, responsibility, creative thinking,
professionalism. One of constituents of students' language competence is mastering
foreign languages, which enables students to work with a variety of educational
and scientific sources, reference books, professional information, conduct business
correspondence, work effectively with the computer, including the search for
information on the Internet, libraries of foreign universities, bases of the advanced
studies. The professionally directed studies of foreign language envisage the study
of foreign language in the actual context of features of future profession. Of
course, this approach should take into account personal qualities of students.
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Professionally directed foreign language teaching includes the following
elements:
1. Acquisition of general theoretical linguistic knowledge and skills in the
process of learning content sections "Phonetics", "Grammar", "Lexicology",
"Style", "Professional terminology" and others.
2. Acquisition of communication abilities and skills in accordance with the
types of speech activity (speaking, listening, reading, writing).
T. Vakhrusheva emphasizes the need to use active learning methods in the
process of studying. At the core of active methods - dialogical communication
between teacher and students that provides independent mastering knowledge in
the active learning [1, p.47]. The main features of foreign language teaching in
non-linguistic universities are: the limited number of program hours, which is
given to learning a foreign language, and, at the same time, high requirements to
possessing a foreign language upon completion of a course; the presence in
students who enter the non-language university, different levels of language
training; professionally oriented foreign language teaching future specialists. It is
necessary to say that in contrast to traditional lectures, practical classes and
seminars, active teaching methods and forms allow the learning process to bring to
reality by simulating professional activities.
The innovative foreign language learning of students of non-philological
specialties may provide interactive verbal communication by means of modern
technologies and information-communication technologies and possibilities of the
Internet. Through the Internet, students have the opportunity to interact with their
peers from different countries, access to the latest information, follow the
professional literature novelties.
Thus, without knowledge of foreign languages future specialist cannot realize
their social and professional mobility. Foreign language training specialist of nonlinguistic profession must meet the requirements of time, be focused on the
expansion of professional roles and functions prospects of international
cooperation, enable mobility scientists and students within the educational world
space.
A promising area of scientific research could be the development principles
implementation context, competence and other modern approaches to teaching
foreign language students of non-linguistic profile.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ОТРИМАННЯ
ОСВІТИ
У наш час, завдяки дистанційному навчанню, можна отримати будь-які
знання, починаючи звичайними курсами і закінчуючи вищою освітою, але
таке навчання підходить далеко не всім.
В загальному, дистанцiйне навчання - це нова органiзацiя навчального
процесу, що базується на принципах самостiйного навчання студента.
Середовище навчання характеризується тим, що студенти часто зовсiм
вiддаленi вiд викладача в просторi або в часi, водночас вони мають
можливiсть в будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв
телекомунiкацiй [2].
Завдяки дистанційному навчанню встановлюється інтерактивне
спілкування між викладачами та студентами без їх зустрічі безпосередньо.
Здобувачі вищої освіти самостійно освоюють певний масив знань,
використовуючи інформаційні технології [ 3, c. 118].
Зважаючи на швидке поширення дистанційного навчання в сфері освіти
варто розглянути всі переваги й недоліки дистанційної освіти.
Серед переваг можна виділити наступні:
1.
Мобільність: здобувач вищої освіти не прикутий навчанням до
певного місця. Немає необхідності кудись їхати чи йти, щоб прослухати
лекції, це можна зробити вдома;
2.
Вільний графік: студент сам складає розклад своїх занять,
підлаштовуючи його під ритм свого життя;
3.
Навчання в спокійній атмосфері: процес навчання зазвичай
відбувається вдома, за студентами не спостерігає викладач. Головне –
правильно розподілити час;
4.
Технологічність: у процесі навчання здобувачі вищої освіти
застосовують сучасні технології, паралельно здобуваючи досвід роботи з
ними, який в майбутньому буде корисним;
5.
Вартість навчання: дистанційна освіта набагато дешевша очного
або заочного навчання, тому з'являється можливість заощадити.
Серед недоліків дистанційного навчання варто перерахувати такі:
1.
Відсутність безпосереднього контакту з викладачем: при такому
навчанні зникає емоційна сторона, втрачається індивідуальний підхід до
потреб та особливостей кожного студента;
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2.
Мотивація і самоконтроль: вдома легко розслабитись і втратити
інтерес до навчання. Необхідно мати сильну мотивацію і жорстку
самодисципліну, щоб навчання проходило вдало без безперервного
контролю;
3.
Технічна залежність: щоб мати постійний доступ до джерела
знань, потрібно бути добре технічно оснащеним. Як мінімум, потрібно мати
комп'ютер і доступ до Інтернету [1].
Отже, зваживши всі за і проти дистанційної освіти, можна зробити
висновок, що така форма навчання є гарним джерелом отримання знань і не
потребує великих матеріальних затрат. Такий вид навчання підвищує
ефективність самостійної праці студента й вимагає високої самодисципліни,
організованості та відповідальності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Сьогодні статус іноземної мови стрімко зростає. Вивчення іноземних
мов стає вимогою часу. Держава потребує висококваліфікованих фахівців із
знанням іноземних мов, професіоналів готових до гідної участі у
міжнародному співробітництві та формуванні нового ставлення до України в
Європі та світі. Іноземна мова все більше набуває ролі засобу
міжкультурного та професійного спілкування. Усе це зумовлює необхідність
модернізації системи української освіти в умовах інтенсивного розвитку
соціально-економічних відношень в суспільстві, передбачає актуалізацію
проблем підвищення якості вищої освіти, що визначається не тільки об'ємом
знань за фахом, але й здатністю майбутніх випускників до їх творчого
застосування у реалізації завдань фахового спрямування, спроможність
здійснювати іншомовне спілкування з фахівцями з інших країн, а також
виконувати професійну діяльність в умовах іншомовного середовища.
188

Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння
іноземною мовою включений у кваліфікаційну характеристику випускника
вузу.
Результати теоретичних досліджень свідчать, що іноземна мова має
великі можливості для розвитку ідейно-моральних орієнтацій та формування
професійно-етичного потенціалу майбутніх фахівців. На думку багатьох
дослідників Г.І. Балагаок, Є.Г. Балбасової, А.В. Кузьміної та інших,
оволодіння студентами спеціальним мінімумом іноземномовних знань ще у
стінах вищого навчального закладу є обов'язковою складовою їх професійної
підготовки.
Сутність та структуру іншомовної професійної комунікативної
компетенції розглядали А. Андрієнко, Г. Архіпова, Н. Гез, С. Козак, О.
Павленко, Н. Пруднікова, Ю. Федоренко, Н. Чернова.
Аналіз сучасної теорії та практики викладання у вищій школі свідчить
про необхідність змін щодо організації процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців, зокрема, стосовно проблеми формування іншомовної
компетентності студентів. Дослідження останніх років доводять, що
іншомовна професійна компетентність майбутнього фахівця є складним
багатокомпонентним явищем, сутність якого полягає:
– у володінні індивідом необхідною сумою знань, умінь і навичок, що
визначають ступінь сформованості його професійної діяльності, стилю
професійного спілкування та його особистості як носія визначених
цінностей, ідеалів і професійної свідомості [2, с. 117];
– у здатності здійснювати міжкультурне професійно спрямоване
спілкування; взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги
національні цінності, норми та уявлення; створювати позитивний настрій
спілкування для комунікантів; вибирати комунікативно цілеспрямовані
способи вербальної та невербальної поведінки на основі знань про науку й
культуру інших народів у межах полілогу культур [3, с. 14];
– у сформованій в процесі навчання іноземної мови здатності вільно й
адекватно до умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності
розуміти й зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання згідно з
теоретичними положеннями і знаннями, що виконують інформаційнокомунікативну функцію, а також у практичних вміннях та навичках, які
забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-комунікативну
функції спілкування за допомогою засобів іноземної мови.
Для того щоб стати кваліфікованими фахівцями – студенти, насамперед,
повинні усвідомлювати свій власний досвід у вивченні іноземної мови. Як
показує власний досвід дуже часто молоді спеціалісти у своїй роботі
використовують позитивний приклад викладання, який їм подали власні
викладачі.
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Професійна й педагогічна компетентність стали предметом активного
дослідження науковців лише з 90-х років минулого століття, що пов'язано,
насамперед з визнанням у провідних країнах світу (США, країни західної
Європи) значної ефективності компетентнісного підходу у загальній і
професійній освіті.
Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти,
комунікативні мовні компетенції є такими, що забезпечують людині
можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби.
Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів, як
лінгвістичні компетенції, соціолінгвістичні компетенції та прагматичні
компетенції, і реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяльності
[1, с. 270].
Для компетентного фахівця, котрий не володіє необхідними для його
професії компетенціями, як засвідчує практика, неможлива їх повна
реалізація в соціально значущих аспектах. Відповідно, компетентність
студента є основним якісним показником освітнього процесу у вищому
навчальному закладі, а її досягнення відбувається через здобуття ним
необхідних компетенцій, що і є освітньою метою професійної підготовки
спеціаліста.
На сьогоднішній день актуальними проблемами у підготовці майбутніх
викладачів іноземної мови є необхідність навчити студентів:
- швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію;
- самостійно шукати нову інформацію з різних джерел;
- вміти користуватися інформаційно-комунікативними технології;
- користуватися різноманітною довідковою літературою;
- працювати зі схемами, таблицями, картинами;
- використовувати прийоми розуміння тексту;
- досконало застосовувати загально мовленнєві вміння й навички
Але, нажаль, гостро постають проблеми, з якими ми стикаємося, при
підготовці майбутніх фахівців – викладачів іноземних мов. А саме:
- недостатній рівень комунікативної компетентності (відсутність
спілкування з носіями мови, що вивчається)
- недостатньо якісний методичний рівень вітчизняних підручників для
вивчення іноземних мов
- недостатньо розвинені вміння методично правильно добирати засоби
навчання серед великої кількості.
- відсутність доступної можливості обмінюватися досвідом з іноземними
колегами.
Основною рисою викладача є його здатність бути «порадником», що
передбачає:
1)
здатність абстрагуватися від власних нормативних уявлень про
вивчення мови;
2)
здатність сприймати учня в ролі суб‘єкта навчання й приймати
вибрані ним шляхи навчання;
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3)
здатність наочно й доступно пояснити можливі «шляхи»
вивчення іноземної мови (автентичність, транспарентність, конкретність) [4,
с. 250].
Отже, виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок:
успішне вирішення такого відповідального завдання, як підготовка
майбутнього фахівця-професіонала в стінах вищої педагогічної школи,
можливе лише за умови використання резервів усіх навчальних дисциплін, у
тому числі й іноземної мови, виховні можливості якої досить численні. Тому
сучасні технології навчання іноземної мови і створення необхідних
педагогічних умов для їх впровадження у навчально- виховний процес,
шляхи реалізації цих умов допоможуть підняти викладання іноземної мови в
системі підготовки вихователя на якісно новий рівень, що має відповідати
сучасним вимогам підготовки фахівців.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ У
ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ ТА МАРКЕТИНГУ
Дана тема є актуальною, так як спираючись на професійні знання
студента, його власний життєвий досвід, ставлення до освоєння специфічних
аспектів обраної ним професії, а також, беручи до уваги величезну
необхідність висококваліфікованих спеціалістів у кожній галузі, можна
впевнено стверджувати про необхідність розширення соціокультурної
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компетенції студента як складової його соціальної комунікації та
професійного становлення. Коли відбувається поєднання особистісного і
соціального
- народжується професіонал. Метою даної публікації є
обґрунтування ролі та значення соціокультури у професійній діяльності
майбутнього спеціаліста сфери реклами та маркетингу, а також висвітлення
тонкощів просування туристичного продукту [4].
Реклама туристичного продукту є цілеспрямованим розповсюдженням
інформації про туристичний продукт з метою інформативного впливу на
споживача для просування і продажу самого продукту, що сприяє появі у
покупця зацікавленості і бажання купити даний продукт. Тому ефективна
рекламна діяльність є найважливішим засобом досягнення цілей стратегії
маркетингу в цілому і комунікаційної стратегії зокрема, а необхідність
правильної культури спілкування, соціальної свідомості та широких
комунікацій є абсолютно необхідною для спеціаліста даної сфери.[1].
Об‘єктом дослідження обрано підприємство TUI (Touristik Union
International) Travel PLC, так як воно є провідною міжнародною групою
компаній, яке спеціалізується на туризмі та відпочинку. Компанія здійснює
свою діяльність у 180 країнах світу і обслуговує понад 30 мільйонів клієнтів
на 25 виїзних ринках. Компанія щороку надає місця працевлаштування більш
ніж для 1000 молодих спеціалістів, випускників ВНЗ, з перспективою
наступного працевлаштування за кордоном.
Нами досліджено, що TUI Ukraine визначає стратегію розвитку як
збільшення прибутку в групі компаній і контроль загальних фінансових
показників, а також розвитку комунікативної сфери між франшизними
компаніями марки в різних країнах. TUI Ukraine знаходиться в секторі
«Спеціалізовані подорожі та ринки, що розвиваються», тому підприємство
проводить низку стратегічних рекламних кампаній для завоювання широкого
споживчого ринку.
Рекламні заходи мережі TUI включають в себе кілька основних
комунікаційних напрямів: іміджева реклама бренду TUI, реклама мережі
турагенцій TUI, реклама конкретного продукту (групи продуктів), спільні
рекламні акції. Для того, щоб майбутній фахівець з реклами та маркетингу
міг розвиватися та виконувати всі вимоги та стандарти компанії, йому
необхідно бути не тільки творчим, комунікативним, соціально адаптованим,
а й потрібно чітко знати спектр своєї роботи.
Найголовнішою є іміджева реклама бренду - це створення сприятливого
образу (іміджу) фірми, наявних послуг та окремо її працівників. Її основна
роль - ознайомити потенційних споживачів з продукцією, з її призначенням,
характеристиками, а також з напрямами діяльності, тобто з тими перевагами,
які отримує покупець, звертаючись до компанії. Іміджева реклама мережі
спрямована на підвищення візуальної впізнаваності при вербальній вимові та
візуальному відображенні символіки TUI [3]. Іміджева реклама бренду
включає в себе не тільки рекламні ролики на телебаченні та радіо, зовнішню
або транзитну рекламу, а й безпосередній контакт майбутнього фахівця з
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колегами та споживачами, презентація себе, своєї компанії та її продукту в
засобах масової інформації.
Засобом комунікації зі споживачем є логотип і слоган без зазначення
реквізитів та зразків продукції (асортименту). Такого роду реклама дозволяє
періодично нагадувати споживачеві про те, що TUI робить все заради вашої
посмішки, таким чином втілюючи в життя салоган рекламної кампанії.
Щорічно TUI Ukraine виділяє бюджет, спрямований на підтримку
торгової марки, таким чином забезпечуючи ефективну комунікаційну
стратегію, а саме:
- національна реклама;
- сезонна реклама пропонованого продукту (на початку літнього та
зимнього сезонів);
- проведення власних акцій, а також спільних рекламних проектів з
лідируючими компаніями України;
- забезпечення агенцій та туристів сувенірною продукцією;
- Інтернет-реклама та реклама в соціальних мережах
- підтримка цілодобової гарячої лінії;
- проведення семінарів і тренінгів.
Проведенню навчальних інфотурів, семінарів та тренінгів приділяється
досить велике значення, адже саме на таких заходах кожному молодому
працівнику фірми надається можливість адаптуватись в професійному
соціумі, розшири коло своїх знайомств та знань, проаналізувати правильність
своїх дій та результативність власної роботи.
Щодо спілкування зі споживачем та завоювання в нього довіри, то офіси
TUI мають право самостійно проводити рекламні заходи на регіональному чи
місцевому рівні. Тут кожен працівник індивідуально презентує себе, свої
знання, свої вміння зацікавити та зрозуміти клієнта, влаштовуючи так звані
кавові перерви.
Робота фахівця в офісі полягає в правильному плануванні рекламного
бюджету, в залежності від періоду проведення рекламної кампанії та від
термінів існування офісу. Реклама в залежності від термінів існування офісу
носить різний характер, тому професіоналу необхідно діяти розмірено при
кожному періоді, а саме:
- перед відкриттям офісу. Дуже важливо повідомити про відкриття офісу
ще до початку роботи за допомогою різноманітної рекламної діяльності:
розміщення постерів на фасаді офісу, розміщення рекламних блоків в пресі,
на зовнішніх носіях. Це дасть можливість повідомити про себе та викликати
інтерес у потенційних клієнтів.
- перший рік після відкриття офісу. Перший рік рекламна кампанія офісу
повинна бути досить насиченою та спрямованою на те, щоб місто, район,
область дізналися про існування офісу. Рекламний агент зобов‘язаний
доцільно розосередити рекламні прояви як поруч з офісом так і якнайдалі від
розташування [3].
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- у процесі роботи офісу. Після першого ознайомчого року настає період
більш серйозної та глибокої роботи. Менеджеру з реклами та маркетингу
потрібно регулярно підтримувати імідж офісу, нагадувати про своє
існування, інформувати про нові послуги. Проте реклама повинна бути більш
чіткою, спрямованою на певні категорії людей.
- реклама у високий та низький туристичні сезони, залежно від рівня
активності туристів. Високим сезоном вважається: період травневих свят та
Великодня (велика кількість вихідних днів), період літніх канікул, а також
період новорічних свят і зимових канікул. Низьким сезоном вважається:
жовтень, листопад, лютий, березень. У високий період необхідно збільшити
кількість реклами та приділяти увагу скоріше не іміджевій рекламі, а
просуванню самого турпродукту, щоб направити туриста в «правильне
русло», сформувати у нього плани на майбутній відпочинок [2].
Отже, навчання у вищій школі та саморозвиток студента, його
соціокультурна та комунікаційна компетенція має за мету якомога кращу
підготовку випускника університету до ефективного функціонування ринку
праці. А реклама та маркетинг є основним засобом сучасних комунікацій,
який потребує від фахівця цієї галузі всебічного розвитку, як професійного,
так і соціального. Також варто звертати увагу на специфічні аспекти та
тонкощі діяльності цієї сфери, які ми показали на прикладі компанії «TUI
Ukraine». Для того, щоб досягти найвищих результатів та показників
ефективності, компанія TUI встановлює власні норми, правила та стандарти
маркетингової та рекламної діяльності, а гарантом успіху є молоді
спеціалісти, яким компанія надає всі умови для якісного розвитку та
продуктивної, результативної праці[4].
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КОМПЕТЕНЦІЇ
В умовах інтенсивних процесів реформації вищої освіти
Європейського простору особливого значення набуває іншомовна
комунікативна компетентність як запорука мобільності студентів, їх
конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці. У цьому зв‘язку
увагу дослідників та викладачів вищих навчальних закладів привертає
проблема пошуку ефективних способів формування іншомовної
комунікативної компетентності - інтегративного особистісно-професійного
утворення, що забезпечує виконання професійної діяльності, адекватної
умовам іншомовного середовища. Одним із положень загальноєвропейських
освітніх організацій щодо підготовки спеціаліста до повноцінної професійної
діяльності є навчання протягом життя. Необхідною умовою досягнення цієї
мети є те , щоб отримання нової інформації про новітні технології у
будь-якій галузі фахівця здійснювалося через різні канали, канал
іншомовлення зокрема. Доведено, що сутність навчання іншомовної
професійно спрямованої комунікації полягає в інформаційній функції, коли
студенти, моделюючи ситуації професійного спілкування іноземною мовою,
не тільки обмінюються заданою інформацією, але видозмінюють її,
створюють якісно нову з метою одержання необхідної їм інформації в
конкретній сфері професійної діяльності.
За умов розвитку міжнародної співпраці проблема формування
професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних
ВНЗ набуває особливої важливості. Цим питанням займалися такі науковці
як О.П. Биконя, В.Д. Борщовецька, Н.Л. Драб, Т.М. Корж, З.М. Корнєва,
С.В. Радецька, Ю.О. Семенчук, Г.С. Скуратівська, О.М. Устименко.
Саме іншомовна комунікативна компетенція спеціаліста надає йому
можливість в повній мірі бути обізнаним із новими, найбільш ефективними
досягненнями у галузі його фаху, спілкуватися із іноземними партнерами,
презентувати результати своїх наукових пошуків, брати участь у спільних
проектах.
Принцип професійної спеціалізації передбачає наявність мотиваційноціннісних,когнітивно-інтелектуальних,операційно-діяльністних компонентів.
Саме вони є гарантами безперервного професійного зростання та
самоосвіти [1, с. 37].
Підготовка кваліфікованого спеціаліста із добрими знаннями, широким
баченням проблем у своїй галузі, здатного до прийняття правильних рішень
може бути цілком реальною при залученні принципу моделювання
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професійних ситуацій під час навчання, на заняттях з іноземної мови
зокрема.
Відтворення контексту майбутнього фаху у його предметному та
соціальному аспектах при вивченні іноземної мови забезпечує високу
внутрішню мотивацію. Навчальна робота набуває особистісного смислу для
студентів, оскільки вони вбачають в ній контури майбутньої професії. Цікаві
та корисні матеріали, наявність цілі і ролі кожного в цій ситуації пробуджує
особистісне відношення до теми, спонукає до самовираження та
самовизначення при виборі матеріалів та форм участі у роботі. Формування
навиків та вмінь професійно орієнтованого спілкування відбувається у
невимушеній , психологічно сприятливій обстановці.
Очевидною перевагою є перенесення акценту з викладацької діяльності
викладача на пізнавальну творчу діяльність кожного студента. Цільові,
змістові та організаційно-технологічні компоненти роботи стають більш
індивідуальними, неконтрольованими, творчими. Будуючи свою програму
участі у спільній професійно-орієнтованій ситуації, студент пропонує свої
аргументи та інтенції, дає оцінку пропозиціям товаришів. Саме у
спонтанності, різноманітті та унікальності сприйняття та способах
відтворення полягає велика цінність моделювання професійних ситуацій.
Моделювання професійної діяльності передбачає використання різних
форм, таких як обговорення та оцінка певних ділових ситуацій, пошуки
вирішення проблеми, вироблення консенсусу, ділові ігри, кейси. Останні, як
правило, містять декілька завдань, оскільки професійна ситуація в них має
особливо складний характер. Змінне використання та взаємодія всіх форм
роботи – індивідуальної, парної, групової, колективної при вирішеннi
спільного завдання дає широкий простір для комунікативних дій учасників
будь-якого складу, причому між усіма студентами групи постійно
зберігається тісний взаємний зв‘язок [3, с. 319].
Такі квазіпрофесійні форми діяльності студентів є дуже цінними і для
розвитку загальної соціокомунікативної компетенції студента. Вони
закладають засади етичної та компетентної поведінки майбутніх фахівців в
умовах дискусій, суперечок, співробітництва. Студенти вчаться планувати
комунікативну діяльність, застосовувати оптимальну техніку спілкування,
пропонувати альтернативні рішення проблеми та, в кінцевому рахунку,
знаходити оптимальний варіант. Це – добра комунікативна практика, при
якій студенти, слухаючи інших, аналізують, реагують, оцінюють
висловлювання, аргументи та пропозиції своїх товаришів. Очікується, що
профільна мовна підготовка студентів має бути достатньою для того, щоб
підчас фрагментів занять з використанням моделювання професійних
ситуацій центр уваги залишався не на мові, а на досягненні автоматизму
вживання певного лексичного та граматичного матеріалу, на рівні реалізації
комунікативних інтенцій. Робота над термінами, спеціальною лексикою,
синтаксичними моделями, стилістичними різновидами дискурсу ведеться
раніше. Слід дотримуватися і принципу поступового ускладнення завдань,
196

відповідності поставленого завдання мовним можливостям студентів,
оскільки надто складні цілі або брак мовних засобів може викликати у
студентів розчарування та втрату інтересу.
Слід ретельно підбирати теми, матеріал ситуацій професійного
моделювання відповідно до рівня знань мови та загальної підготовки
студентів. Крім друкованого матеріалу або усного викладення професійної
ситуації варто застосовувати графічний матеріал, відео- або аудіо-записи.
На успішність іншомовного спілкування впливають інтереси студентів,
потреби та мотиви, навички в самооцінці, стосунки з комунікантами, рівень
розвитку психологічної структури особистості, тому рекомендується
дотримуватись дидактичних принципів доступності та послідовності в
нарощуванні труднощів у процесі виконання навчальних завдань,
сформувати певну систему у використанні мовленнєвих ситуацій у
навчальному процесі [2, с. 146-148].
Розвиток навичок та вмінь фахово-спрямованого спілкування
здійснюється з врахуванням міжпредметних, міждисциплінарних зв‘язків.
Він базується як на знаннях, отриманих під час вивчення спеціальних
дисциплін з фаху, так і на мовних навичках та вміннях, сформованих раніше,
але вимагаючих більш високого рівня мовної та комунікативної
компетенції.
Моделювання професійних ситуацій на заняттях з іноземної мови
активізує навчальну діяльність студентів, збагачує їх інформаційний
потенціал, піднімає інтерес до фаху, розвиває творчі властивості спеціаліста
у поєднанні з розвитком іншомовної та комунікативної компетенції.
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Second language acquisition is the process by which people learn a second
language in addition to their native language. Those who can communicate
successfully can be considered as the one who has communicative competence.
Communicative competence is the ability to interact well with others [3].
Traditionally, business professionals are required to be competent in a second
language, whether they work abroad or not. Historically, the need to communicate
fluently in English has become essential in business. Even in non-English speaking
countries, being communicative competent in English can be considered necessary
(sometimes even a must) to get a well-paid job, regardless of the professional area
one works in. It is possible that competence formation is one of the most effective
ways to prepare future professionals to successfully deal with constantly changing
working conditions.
Recently, in Ukraine there is a substantial reform of the education system in
accordance with the constantly changing political situation in the world, the new
needs of society in the XXI century, changes in the lives and minds of citizens,
which lead to search for new ways of identity formation specialist. Nowadays it is
not enough to have a foreign language. You must understand and feel the culture,
to know about the features of outlook speakers, able to stand on their point of view.
These abilities determine quality and performance of foreign language
communication, provide a productive dialogue of cultures. The person should
develop these abilities in the process of education. In the absence of foreign natural
environment, this ability can be formed with the help of a foreign language teacher.
The preparing of manager must be intelligently and purposefully.
Communicative language competences are next defined as those which
empower a person to act using specifically linguistic means [2]. The language
activity required to perform communicative acts always occurs in a context that
imposes conditions and constraints of many different kinds (also called domains of
language use: public, personal, educational and occupational). Communicative
competence has the following components: linguistic, sociolinguistic and
pragmatic. Each of these components is postulated as comprising, in particular,
knowledge and skills and know-how.
a) Linguistic competences include lexical, phonological, syntactical
knowledge and skills and other dimensions of language as a system.
b) Sociolinguistic competences refer to the sociocultural conditions of
language use. Through its sensitivity to social conventions (rules of politeness,
norms governing relations between generations, sexes, classes and social groups,
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linguistic codification of certain fundamental rituals in the functioning of a
community).
c) Pragmatic competences are concerned with the functional use of linguistic
resources (production of language functions, speech acts).
Language is one of the foundations of human behavior: we use it continuously
to perform communicative acts. Those acts may be external and social. In business
settings, apart from holding conversations with colleagues, we are expected to hold
formal meetings, make speeches or give lectures, write personal and official letters
and of course extend knowledge in our domain of expertise. A specialist in foreign
economic activity - profession, relevant not only to the modern world, it will
remain popular and in demand in the future, because there will always be business
cooperation between Ukraine and other states. Managers need to know the
specifics of different parts of the organization, skillfully conduct personnel policy,
understand the psychology of the people and national characteristics of the country
which is cooperated with. The company‘s image is greatly depends on managers
personally.
The demand in highly skilled experts forces to make foreign language
teaching in professional spheres very relevant. This can be achieved through using
special methods that allow to make the process of education closer to reality by
plunging students into the atmosphere of their future profession; and it requires
from them actions and decision-making in difficult business situations. Casemethod is one of them [1]. The essence of this method is in the development of
teaching methods and presenting the main aspects of economic problem. After
studying analytical and statistic materials students get involved in the process of
searching different decision-making strategies of the suggested economic problem.
All the actions done by students are driven by the desire to participate in the
activity and not to get knowledge or skills. The work is finished by general
discussion of a decision-making strategy. Foreign language communication in
professional spheres is realized through case-method in different forms:
• Monologue (presentation, public speaking);
• Dialogue (business talk, discussion, interview, phone talk);
• Polilogue (negotiations, meeting, business game, seminar, conference,
symposium);
In real communication all these forms are interconnected. Case-method gives
opportunities to apply all theoretical knowledge of economic subjects, allows to
get experience in solving real problems in the sphere of management, improves
communicative competence, develops the culture of business communication,
teaches to work in a team, forms management capabilities, teaches effective
methods of presentation.
So, traditionally, business professionals are required to be competent in a
second language, whether they work abroad or not. Level of the students field of
study "Management of foreign economic activity" should be high enough to enable
them to linguistically competent professional career in further interaction required
for negotiations, participation in business meetings, presentations, maintaining
199

contact during a conversation, conducting telephone negotiations, etc. Foreign
language for the manager - is one of the tools that helps not only to act, argue,
make decisions, but also to create a favorable business climate, to understand
representative‘s culture of another country and the mentality of its people.
References:
1.
Canale, M. From communicative competence to communicative
language pedagogy / M. Canale // Richards, J. C., Schmidt, R. W. (Eds.) Language
and Communication, London : Longman, 1983. – P. 2-27.
2.
Common European Framework of Reference for Languages.
Language Policy Division, Strasbourg. Council of Europe (2001). Digital
document at http://www.coe.int
3.
Dewhurst, S. What makes a competent communicator? / S.Dewhurst,
L.Fitzpatrick // Gower Handbook of Internal Communication. Second Ed., 2007. P. 49-66.
4.
Frahm, J. Developing communicative competencies for a learning
organization / J.Frahm, K. Brown // (2006). Journal of Management Development.
2006.
#25(3).
–
P.
201-212.
Available
from:
http://eprints.qut.edu.au/4833/1/4833.pdf .
5.
Taylor, D.S. The meaning and use of the term competence in
linguistics and applied linguistics / D.S.Taylor // Applied Linguistics. – 1988. - #9.
– P. 148-169.
6.
Widdowson, H. G. Learning Purpose and Language Use / H.G.
Widdowson. – Oxford : Oxford University Press, 1983.
Ярослав Попадюк
Науковий керівник: Гладьо С.В., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У
ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ
В умовах глобалізаційних та інноваційних процесів, що відбуваються
зараз у різних галузях діяльності людини у світі, потреба у кваліфікованих
фахівцях постає особливо гостро, адже підготовка таких фахівців має
відповідати вимогам, що висувають сучасні ринки праці та суспільна потреба
для того, щоб бути конкурентноздатними на цих ринках.
Аналіз феномена комунікативної компетентності, її змісту, структури,
законів та правил функціонування, значення в інформаційногоінтерактивному просторі майбутніх фахівців є актуальною проблемою
професійної педагогіки. Компетентнісно спрямована професійна освіта стає
домінантою сучасних модернізаційних процесів з огляду на внесення
фрагментів соціальних практик у професійну освіту, а також залучення
педагогів і громадськості до визначення й обґрунтування ключових
компетентностей. Ідея компетентнісно спрямованої професійної освіти тісно
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пов‘язана з певними освітянськими моделями, завдяки яким реалізуються
соціально-етичні цінності: проектна практика майбутніх фахівців, їх
індивідуальна, групова й колективна креативна діяльність, професійно
спрямований досвід, свобода вибору напряму дослідження, корпоративна
політика, професійна етика переговорів, стосунків та ведення діловодства
тощо.
Категорія компетентності ефективно вивчається в різних аспектах,
орієнтованих на міждисциплінарні дослідження, що дає можливість більш
системно й інтеграційно усвідомлювати проблеми, пов'язані із процесом
підготовки й професійного становлення майбутніх фахівців.
Узагальнення досліджень останніх років щодо вивчення вищезазначеної
категорії завдячує науковим працям таких вчених як В.П. Андрущенко, І.М.
Матійків, О.Є Антонова, Л.П. Маслак та інші.
Компетентнісно зорієнтований підхід до професійної підготовки
фахівців означає:
– нову парадигму формування педагогічних кадрів, що передбачає
включення в систему комплексної стандартизації якості вищої освіти таких
новоутворень, як конкурентоспроможність та конкурентоздатність [1, с. 6];
– пріоритетну орієнтацію на цілі освіти, якими є самоактуалізація,
соціалізація, розвиток індивідуальності;
– переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі,
підсилення практичної спрямованості навчання, зокрема предметнопрофесійного аспекту, підкреслення ролі досвіду, вмінь реалізовувати знання
в практичній площині, акцентування уваги на якісних результатах процесу
навчання не як суми знань, а як здатності педагога творчо розв‘язувати
життєві й професійні завдання, нестандартно діяти в різних ситуаціях,
забезпечення активізації механізмів загального та професійного
самотворення
і
самореалізації,
урахування
мотивації,
динаміки
самовдосконалення [3, с. 48];
– цілеспрямований розвиток системи характеристик, які уможливлюють
ефективне вирішення актуальних і потенційних професійних завдань
працівником;
– переорієнтацію на результативність у діяльнісному вимірі, розгляд
цього результату з позиції актуальності в суспільстві, забезпечення
спроможності випускника ВНЗ відповідати новим запитам ринку, мати
відповідний потенціал для практичного вирішення життєвих проблем;
– спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток
ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості;
– поступову переорієнтацію освітньої парадигми, яка домінує, з
формування знань, умінь і навичок на створення умов для оволодіння
системою компетентностей, що виявляється у здатності людини до
виживання та успішної життєдіяльності в умовах сучасного соціальнополітичного, ринково-економічного, інформаційного та комунікаційно
насиченого простору;
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– переорієнтацію на результат у діяльнісному вимірі, розгляд цього
результату з погляду актуальності в суспільстві, забезпечення спроможності
випускника ВНЗ відповідати новим запитам ринку, мати відповідний
потенціал для практичного вирішення життєвих проблем, пошуку свого «Я»
у професії та соціальній структурі.
Підготовка фахівця європейського рівня на засадах компетентністного
підходу зумовлена низкою вимог, а саме: реформуванням вітчизняної
системи освіти з урахуванням європейських норм і стандартів на основі
власних культурних і науково-технічних здобутків; посиленням
культурологічної мовної підготовки фахівця для сприяння його життєвій
мобільності; створенням моделі сучасного європейського фахівця та умов
для його розвитку й самореалізації; визначенням переліку ключових
компетентностей, компетенцій формування фахівця, їх змісту, рівня і
показників сформованості з урахуванням вітчизняного та зарубіжного
досвіду [2, с. 103].
У процесі професійної підготовки формування комунікативних
компетенцій майбутніх фахівців має спиратися на положення про те, що:
1)
пріоритетним завданням є використання комунікативних засобів
відповідно до конкретного соціального контексту;
2)
побудова навчального процесу вимагає залучення учнів до
ситуативного спілкування, максимально наближеного до реальних
виробничих ситуацій;
3)
викладач не лише організовує ефективну взаємодію, а й стає
активним координатором навчальної діяльності майбутніх фахівців, їхнім
партнером;
4)
на практичних заняттях перевага надається інтерактивним
парним, груповим видам діяльності, діловим і рольовим іграм, завданням з
вирішенням певних виробничих проблем із використанням діалогу, дискусії,
дебатів, моделювання ситуацій [4, с. 95].
Комунікативна компетенція у професійній самореалізації фахівців
особистості реалізується в комунікативних знаннях, уміннях і навичках. Під
комунікативними знаннями розуміють узагальнений людський досвід
комунікативної діяльності, тобто відображення у свідомості людей
комунікативних ситуацій у їх причинно-наслідкових зв‘язках і стосунках. До
комунікативних знань,
цінність яких давно усвідомлена освітянами,
належить знання про сутність спілкування як процесу, соціального явища,
його види, етапи, закономірності розвитку. Комунікативні знання містять
також відомості про існуючі комунікативні методи і прийоми, їх вплив на
комунікативний процес, можливості й обмеження. Це також знання про те,
які методи виявляються ефективними відносно різних людей і ситуацій. До
цієї області належить і знання про ступінь розвитку в себе певних
комунікативних умінь і про те, які методи ефективні, а які – не ефективні для
того, хто їх застосовує [5, 63].
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Отже, на основі всього вищесказаного можемо дійти висновку про
складність інтегрального феномену, яким є комунікативна компетентність,
що об'єднує в собі психологічні, нейрофізіологічні, антропологічні та
генетичні фактори. Компетентнісний підхід до підготовки фахівця
європейського рівня, що набирає поширення в практичній діяльності
педагогів вищих навчальних закладів, дає можливість застосовувати
різноманітні тренінги, спрямовані на вирішення практично-орієнтованих
завдань, актуальних для всіх ланок сучасного суспільства; на забезпечення
спроможності здобувача освітніх ступенів відповідати новим запитам ринку,
мати відповідний потенціал для практичного вирішення професійних
проблем, пошуку свого місця у професійної та соціальної сферах.
Перспективним є вивчення діагностичних методів, за допомогою яких
можливо дослідити рівень сформованості компетенцій у майбутніх фахівців.
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ECONOMIC DISCOURSE IN THE GLOBAL DIMENSION
The notion of "discourse" was important in the methodology of the
postmodern era. Beneath it understand a special method of display of objective
reality due to formation of regulatory value paradigms.
Economic discourse is a relatively new term that is used by many sociopolitical, economic and humanitarian sciences, which directly or indirectly involve
the characteristics of the functioning of natural language, information science,
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philosophy, aesthetics, linguistics, sociology, psychology, ethnology and
anthropology, not to mention economy [1, 3].
A slightly different interpretation of this notion is given in the economic
theory that claims that any economic system must rely on the special "axiological
variable", which is a necessary humanitarian component generated by the so-called
systemic type of economic rights.
In the modern world economy of each country goes to the market at the same
time developing international relations is viewed as a globalization economic
process. So that to understand economic discourse in the context of global
measurements such concepts as "international economic relations‖, ―economic
integration‖, ―globalization‖, ―global market‖ are to be cobsidered carefully.
The concept of the system of international economic relations is the system
that expresses the unity, in other words the integrity of the system, the overall
objective of the whole system and its subsystems at all levels, the mechanism of
functioning of the whole system and its subsystems, as well as the norms of
behavior of its subjects such as the motivation of activity, decision making, the
criterion of efficiency, etc.
The phenomenon of economic integration, understood as compilation and
joining, appears along with the progress of commodity and monetary economy. At
the beginning, integration had a form of joining different branches of economic
activity in some regions. The next stage was joining regions, that was how
integrated national economies came into existance. Then economies of different
countries by creating a stronger net of economic relations began to merge, and
create, this way, the world economy. In the modern world economy the economic
integration has a form of different kinds of international, economic groupings,
including groups of countries, which have a target of mutual integration of their
economies [4 : 28].
At the turn of the 20-th and the 21-st centuries, it is difficult to overestimate
the influence of integrative processes on the global economy. The effect of these
processes on national economies is also evident in every aspect of economic life.
Integration has become the factor, which has an essential meaning, and which
helps to make economic decisions for national economies, as well as, for
international ones [2 : 26].
A majority of countries join integrative processes with liberalization of
commerce, not ignoring, an important globalization process. Processes of
economic integration are characterized by stages. According to Jaronovic, M.N.,
who has contribute a lot to the theory, there are five stages of the integration
process. It starts with the simplest regional forms of economic integration, that are
followed by a free trade zone, customs union, common market, economic and
monetary union and total integration. Each of the mentioned stages is characterized
by specific features [5 : 41-42].
Development of the modern world economy, gave impetus for the emergence
of the concept of globalization. Globalization is a process of fundamental change,
taking place in world economies and based on information and development of
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new technologies. It influences and intensifies connections among countries and
involves virtually all sectors of economic activities.
The process of globalization is multi-dimensional. The main determinants of
globalization include global markets, global competition and interactions,
education, ecology, cultural changes and social identity. According to scientists,
globalization is the term, not only hard to define, but also difficult to provide the
exact time of evolvement [6].
Nowadays globalization is thought to be the fundamental process of changes
in the world economy. It is the next stage of internationalization as it is the result
of trade liberalization, that boosts economic processes and reinforces the
worldwide competition.The basis of globalization is the integration of countries
that consists in linking their economic processes, which include foreign trade,
investments and production.
The process of integration is connected with ‗migration‘ of goods, services,
production factors, labor, capital and technology that cause competition which
becomes stronger and there are more competitors, who act on the global market.
Globalization is also based on the information technology and its rapid
development.
From the countries' perspective globalization also influences their activities
and their roles in the contemporary world to a great extent. The intensification of
connections between countries makes national economies more dependent as they
become the elements of world economic integration system. They cooperate with
each other and coordinate joint undertakings. Deeper integration decreases their
sovereignty. But it doesn't mean that they lose their autonomy, history, culture and
independence. Countries, being members of regional or world associations, have to
keep signed agreements and take into consideration the common wealth in order to
contribute to the development of the entire community.
Global competition eventually increases. The European Union,
notwithstanding the obstacles is changing into a single market notwithstanding
cultural differences that still dominate. European companies have to strengthen
their international activities. The US and Japanese firms try to obtain market shares
in the European market. Businesses in the former ‗Eastern Block‘ countries and in
the fast upcoming ‗Newly Industrialising Countries‘ will increase export of
finished products worldwide at competitive prices and certainly in some time on a
large scale at internationally accepted quality levels.
At present 20 % of the total population, living in the industrialised countries,
consume 80 % of the total global industrial production. But new markets open up
every day, new consumers participate, requiring work, jobs, income and wealth. In
most cases low - cost production in the private sector and infrastructure
development in the public sector have been the start for economic growth; often at
rates industrialised countries can only dream about. The world is changing very
quickly: industry is shifting manufacturing from traditional places to other parts of
the world.; information technology and highly sophisticated logistics make many
companies work effectively on an international scale.
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Globalization encompasses many trends, including expanded international
trade, tele-communications, monetary coordination, multinational corporations,
technical and scientific cooperation, cultural exchanges of new types and scales,
migration and refugees, and relations between the world‘s rich and poor countries.
Although globalization is very important, it is also rather vaguely defined and not
well explained by any theory. One popularly accepted definition views
globalization as the widening, deepening and speeding up worldwide
interconnectedness in all aspects of contemporary social life.
A global marketplace has brought growth and prosperity, not to all countries
but to those that are most integrated into the global market. This economic process
has made traditional states obsolete as economic units.
To conclude, it can be assumed that globalization was and will remain as one
of the key processes in the development of modern world economy. In this respect
modern economic discourse in the global dimension should be based on the
principle of evolution, comprehensive saving of natural resources and the strengths
of human intelligence.
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РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства та в умовах інтеграції України
до Європейського простору, зростають вимоги до майбутніх фахівців, які
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передбачають не лише високий рівень знань і вмінь за фахом, але й
володіння іноземною мовою. Навчання іноземної мови стає невід'ємним
компонентом освіти, а володіння англійською мовою – не лише показником
високого культурного рівня особистості, а й запорукою її успішної
професійної діяльності. Тому формування компетентної особистості з
високим рівнем іншомовної комунікативної компетенції є однією з потреб
сьогодення, оскільки від здатності до ефективного спілкування залежить
вирішення суспільних і особистісних проблем.
Всебічному аналізу комунікативної компетенції та її компонентного
складу в лінгвістичному, методичному, психологічному й педагогічному
аспектах, розробці методів, засобів і технологій її формування в процесі
вивчення іноземних мов присвячено праці вчених М.Баранова, Ф.Бацевич,
І.Бім, О.Біляєва, Є.Голобородько, О.Горошкіної, М.Кохтєва, Л.Мацько,
С.Ніколаєвої, Є.Пасова, М.Пентилюк, В.Сафонової, L.Bachman, A.Palmer,
М.Canale, М.Swain, D.Hymes, S.Savingnon, J. van Ek, M.Halliday, G.Manby
тощо[2, ст.42].
Як поняття багатоаспектне, комунікативна компетенція не має
однозначного тлумачення. У сучасних дослідженнях пропонуються різні
визначення комунікативної компетенції: в одних — це рівень сформованості
міжособистісного досвіду, необхідного індивіду для того, щоб у межах
власних здібностей та соціального статусу успішно функціонувати у певному
суспільстві (Т. О. Вольфовська); в інших — це спроможність людини
здійснювати спілкування як складну багатокомпонентну динамічну цілісну
мовленнєву діяльність, на характер якої можуть впливати різноманітні
фактори (О. П. Петращук); або як здатність координувати взаємодію окремих
її компонентів задля забезпечення ефективності та результативності
комунікації (В. М. Топалова).
Доцільно зазначити, що науковці розглядають із різних позицій такі
поняття, як «компетенція» та «компетентність». А. Хуторський розрізняє
терміни «компетенція» і «компетентність», пояснюючи, що компетенція —
це сукупність взаємопов‘язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок,
способів діяльності), а компетентність — це володіння людиною
компетенцією, що містить її особисте ставлення до предмета діяльності.
Відповідно до визначень цих термінів компетенцію слід розуміти як задану
вимогу, норму освітньої підготовки фахівця, а компетентність — як його
реально сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності.
Якщо компетентність характеризують знання, уміння, навички та способи
організації спілкування, то компетенцію — здатність фахівця
використовувати набуті знання, сформовані вміння тощо[4, ст.58].
В структурі іншомовної комунікативної компетентності вчені
виокремлюють чотири компоненти:

граматичну компетенцію – рівень засвоєння комунікантом
граматичного коду, включаючи словниковий запас, правила правопису і
вимови, словотворення і побудови речень;
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соціолінгвістичну
компетенцію
–
уміння
доречно
використовувати і розуміти граматичні форми у різних соціолінгвістичних
контекстах для виконання окремих комунікативних функцій (опису,
повідомлення, переконання, запиту інформації тощо);

дискурсивну компетенцію, або компетенцію висловлювання –
здатність поєднувати окремі речення у зв‘язне повідомлення, дискурс,
використовуючи для цього різні синтаксичні і семантичні засоби;

стратегічну компетенцію – здатність використовувати вербальні і
невербальні засоби при загрозі зриву комунікації у випадку недостатнього
рівня компетентності комуніканта або через наявність побічних ефектів.
На основі наведених підходів до формулювання змісту іншомовної
комунікативної компетентності та її структурних компонентів можна зробити
висновок, що іншомовна комунікативна компетентність — це комплекс
знань, умінь, навичок, які дають можливість успішно використовувати
іноземну мову як у професійній діяльності, так і для самоосвіти й
саморозвитку особистості[1,ст.288].
Соціально-економічна ситуація, котра склалася на сьогодні, розкриває
перед майбутніми спеціалістами нові можливості самореалізації, яка може
здійснюватися не тільки через спілкування із зарубіжними колегами та
партнерами, але й через здійснення професійної діяльності в умовах
іншомовного суспільства. Для цього майбутнім фахівцям необхідно мати
достатній рівень саме іншомовної комунікативної компетентності.
Зростаючі потреби у фахівцях з високим рівнем іншомовної компетенції
змушують здійснювати орієнтацію освітньої політики вищих навчальних
закладів на взаємозв‘язок професії та мови, зближення професійної та мовної
освіти. Тому нині іноземна мова стала невід‘ємною складовою професійної
підготовки фахівця в будь-якій галузі (військовій, економічній, туристичній,
готельно-ресторанної справи та інших). Провідною метою вивчення
іноземної мови студентами вищих закладів освіти різних напрямів
підготовки стає іншомовна компетентність особистості, а бажаним
результатом – використання іноземної мови як доступного засобу
спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. У цьому зв‘язку
необхідно спрямовувати навчальну діяльність навчаючих на формування
здібностей реалізації професійної діяльності та формування іншомовної
професійної компетентності. Навчання іноземної мови майбутніх фахівців
повинно розглядатись крізь призму їхньої подальшої професійної діяльнсті.
Важливим завданням навчання іноземної мови за професійним спрямуванням
є формування спеціалізованої компетенції у сферах професійного та
ситуативного спілкування, оволодіння новітньою фаховою інформацією
через іноземні джерела.
Питання формування комунікативної компетенції українських студентів
(майбутніх фахівців) є досить актуальним сьогодні, оскільки, на жаль, ще
існує суперечність між рівнем комунікативної компетенції випускників
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вищих закладів освіти та вимогами кваліфікаційних стандартів, суспільних
інституцій щодо рівня володіння державною та іноземними мовами
[3, ст.277].
Отже, іншомовна комунікативна компетентність є важливою складовою
професійної компетентності майбутнього фахівця. Аналіз наукової
літератури надав змогу визначити іншомовну комунікативну компетентність
як інтегративне утворенням особистості, яке має складну структуру і
виступає як взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної та
комунікативної компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє
майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже,
міжмовну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію. Іншомовна
компетентність забезпечує певний культурний рівень усного і писемного
мовлення та невербальної мовленнєвої поведінки. Формування іншомовної
комунікативної компетентності у студентів вищих закладів освіти різних
напрямів підготовки на сучасному етапі розвитку світової спільноти слід
розглядати як обов‘язкову складову загальної фахової підготовки. Для
забезпечення ефективності процесу формування іншомовної комунікативної
компетентності слід розробляти нові методологічні підходи і визначати
педагогічні умови їх реалізації, над чим сьогодні працюють вітчизняні вчені
та педагоги-практики.
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TRANSLATION FEATURES OF ADVERTISEMENTS AND
SLOGANS IN ENGLISH AND UKRAINIAN
With the development of market relations in Ukraine, the demand for such
specific translation services as translation of advertising texts and slogans has
drastically increased. It is explicable as it facilitates the work of the media. The
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latter one does not need to invent new commercials, but rather has to translate and
adapt the promotional materials that have become popular in other countries.
The research of such translation issues is important because the development
of trade in the world is impossible without the exchange of information between
countries. Advertising appears to be an efficient means that can talk clearly about
the product/service it promotes and, thus, affect people‘s decisions. But the
problem is that nations are different and languages are constantly changing. That is
why it is more and more difficult to properly translate advertising texts, which
makes the issue burning and critical.
Analyzing recent research and publications, one cannot but mention the
scientific portfolio of such leading scientists as G.Cook, A. Goddard, B.Mueller,
M. Schudson, K. Schroder and H. Kaft. One of the fundamental researchers can be
called professor G. Leech and his work ―English in Advertising‖ [1, p. 220-221].
Thus, the purpose of the article is the investigation of key linguistic features
іn the process of translating advertisements and slogans from Ukrainian and into
English and vice versa.
The analysis of the material have proven that the direct and literal translation
of a particular slogan or message, which might seem to be the easiest one, is often
impossible; and in cases where it is possible it does not necessarily convey the
message expressed directly or implied by the author. However, there exist a small
number of advertising slogans, the subject of which is succumb to direct
translation, with the adequate sound and meaning as a result.
Translation of advertising products requires certain background knowledge,
as for performing a qualitative and adequate translation, the knowledge of
grammar is not enough. The research shows that since the ad text is very specific,
it is hardly ever a pattern for a word for word translation, as the latter leads to
losing the meaning of the advert, its impact on the reader and/or pragmatic value.
Moreover, translators need to consider the aesthetic and psychological
characteristics of the audience, their way of thinking, as well as stereotypes, which
can diverse in different countries. Sometimes, when the text seems ridiculous for
the residents of one country, it can cause misunderstanding and even resentment in
other(s).
Making a translation, one should remember the special communicative focus
of advertisements. There can be offered several strategies for translating Englishlanguage advertisements and slogans into Ukrainian [3]:
1. Translation lacks any complicated structure, which means that it is
basically primitive, when we deal with the advertising of products that primarily
appeal to consumers via visual images, such as perfume, alcohol or jewelry. Such
advertising texts are given a word for word translation, because the advertising
goal is to raise the consumer‘s awareness of the existence of certain brands. For
example: Gucci – Gucci by Gucci. Honda – The Power of Dreams. Canon – You
can Canon. Land Rover – Go Beyond. Nike – Just do IT. Sony – IT's a Sony.
In the Ukrainian environment there exist foreign advertising slogans in the
source language. They do require certain conditions for proper functioning. First of
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all, the target audience should have a good command of English. Besides, the
slogan should be very concise and laconic in order to be well perceived and
remembered by the consumer [3].
2. Multinational advertising texts can act as borrowings, exploiting positive
associations with the producing country and its culture. Such logos, slogans and
headlines are as a rule left without translation, but the message in the target
language may be supplemented by some additional text. For example: Dicryl–
фотополімерний матеріал – «Дікрил» (or «Дікрил (фотополімерний
матеріал)», tergal – тергал (полісфірне волокно), Naviglade – курсовий і
глісадний приймачі системи посадки з радіо-маяком «Навіглейд», Autodin –
автоматична цифрова мережа зв’язку «Автодін».
3. Direct translation is rarely used because it is less likely to reflect the
linguo-cultural features of the target language. Nevertheless, it is used when the
company needs to get across a large amount of information. For example, it used in
advertising technical products: Office Standard 2007. Providing homes and small
businesses with the software essentials they need to get tasks done quickly and
easily. Download the 2007 Microsoft Office release, test it in your browser or buy
it today. Office Standard 2007. – Надання домашнім користувачам і власникам
дрібних підприємств найнеобхідніших засобів офісного програмного
забезпечення, потрібного для швидкого та легкого виконання різних справ.
Завантажте випуск Microsoft Office 2007 або випробуйте його у своєму
браузері. One more example of a particularly successful direct translation into
Ukrainian concerns the slogan of chewing candy Skittles: Taste the rainbow –
Спробуй веселку [2, p. 64].
It should be noted, though, that direct translations are possible for not only
advertising texts, but also advertising slogans. For example: Adidas: Impossible is
nothing. – Неможливе можливо. Kenzo: The world is beautiful. – Світ
прекрасний. Carlsberg: Probably the best beer in the world. – Мабуть,
найкраще пиво в світі. Me Donalds: I’m loving it. – Я це люблю [3].
4. Adaptation is valid when the visual image is intact, while the verbal text is
adapted to the culture of the target language speakers. This strategy is frequently
used in tourism advertising. Among the advertising texts of the kind were found
the following examples of adaptation: TouchWiz. Personalization is just a touch
away. Створюй індивідуальний стиль свого телефону простим дотиком.
Same space outside, more space inside. – Менший ззовні, більший всередині.
Relax. You wear Braska. Релакс. – Ти в Braska. Geox. Respire. – Geox. Взуття,
що дихає [3].
5. Revision is used when the visual images remain illustrating an entirely new
text. This strategy is believed to be risky because the extralinguistic material and a
verbal text should actualize the advertising concept. The revision of the advertising
translation is widely used with devices and gadgets, for example, Mazda СХ-9. Big
Yet Agile. – Mazda CX-9. Грай на повну. Johny Walker: Taste life. – Живи, щоб
було що згадати. One more example worth mentioning is the ad popular with the
TV commercial concerning the batteries of Duracell brand. The qualitative
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markers are reflected in the visual component personified in a rabbit, while the
quantitative characteristics are explicated verbally: The power to do more –
Працює до десяти разів довше. As it can be seen the concept LABOUR, which
is inherent in the deep structure of the original, is kept in the translation (verbally
to do means працювати) due to the substitution of the concept POWER by the
concepts NUMBER (до десяти разів) and TIME (довше) [2, p. 65].
Thus the translator of adverstisng texts should 1) understand the concept of
the brand translated; 2) have a flawless command of the source language: and 3) be
able to foresee the communicative effect of advertising products in the target
language.
In conclusion, the research of the strategies in translating advertising slogans
and texts from English to Ukrainian shows that the translation should consider both
purely linguistic problems caused by the differences in morphology, semantics and
structure of the two languages, and sociolinguistic, psychological and cultural
aspects of advertising text adaptation. Moreover, it is necessary to take into
account the similarities and differences in cultural traditions of the source and
target language. Finally, it is vitally important to consider the diversity of
rhetorical and stylistic means embedded in the original text and preserve them in
the translation into the target language.
The further research of the concepts that are kept, converted or modified in
advertising slogans and texts seem to be perspective and important for faithful
translation.
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[«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 26 лютого 2014 р.)
/ Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка,
Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені
Бориса Грінченка. – Випуск 14. – К., 2014. – Режим доступу. –
http://www.psyh.kiev.ua
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ІННОВАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови
можемо виділити декілька основних напрямів інноваційної діяльності
викладаня у навчанні студентів економічних спеціальностей ділової
англійської мови. Перший з них пов'язаний з розвитком технологій та
переходом людства до інформаційного суспільства, другий базується на
останніх досягненнях у галузі психології та педагогіки щодо механізмів
ефективного засвоєння нової інформації, третій стосується змісту навчання,
його подальшої конкретизації та ефективної організації.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвів до появи
нового
глобального
багатомовного
комунікативно-інформаційного
середовища на основі мережі Інтернет, що надало викладачам додатковий
засіб і можливості для навчання ділової англійської мови. Зокрема, йдеться
про інформаційні та навчальні мультимедійні ресурси мережі, можливість
спілкування з носіями мови, проходження спеціалізованих курсів, які
пропонують провідні університети світу.
Змістом інформаційних ресурсів Інтернету є автентичний текстовий,
аудіо та візуальний матеріал з різних тем, поданий англійською мовою і
розташований у мережі Інтернет. Використання інформаційних Інтернетресурсів для інформаційної підтримки під час організації навчального
процесу у формі ділових ігор і виконання проектних завдань забезпечує
роботу студентів у природному електронному іншомовному середовищі, що
постійно оновлюється[3,c.85].
Останні досягнення у галузі систем штучного інтелекту дали новий
поштовх розвитку комп'ютеризованого навчання, забезпечуючи не лише
презентацію навчального матеріалу та його засвоєння шляхом виконання
студентами комплексу вправ, але й можливість навчання за допомогою
інтерактивного спілкування машини та людини. [2,c.89].
Враховуючи тенденцію до підвищення ролі інформаційнокомунікаційних технологій та елементів систем штучного інтелекту у
навчанні іноземної мови, зокрема ділової англійської, кафедрам іноземної
мови вищих навчальних закладів України доцільно регулярно проводити
відповідні семінари та підвищення кваліфікації своїх співробітників,
відстежувати останні розробки програмного забезпечення для навчання
іноземної мови.
Проведений теоретичний аналіз методичної, педагогічної, психологічної
і лінгвістичної літератури дозволяє визначити ще один важливий напрям
оптимізації та інтенсифікації процесу навчання. Йдеться про навчання
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ділової англійської мови на основі змісту фахових дисциплін (content-based
instruction згідно з термінологією американських дослідників, CLIL – у
термінології, що вживається у західноєвропейських країнах), яке поєднується
з експерементаційно-інтерактивною методикою навчання. Специфіка цього
навчання полягає у тому, що до складу іншомовної комунікативної
компетентності, яка формується у студентів немовних вишів, котрі вивчають
іноземну мову для спеціальних цілей, включається предметний складник.
При цьому відбір змісту навчання проводиться від компонентів, що
складають комунікативний аспект, через компоненти, які входять до
лінгвістичного аспекту, та завершується компонентами процесуального та
психофізіологічного аспектів. Серед видів навчальної діяльності найбільш
ефективними є ділові/рольові ігри, проектування, мозкові штурми, дискусії,
студентські презентації, розробка кейсів[1,c.28].
На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій,
дистанційної освіти слід розглянути питання про доречність використання у
якості складника такому навчанні дистанційних курсів, розроблених
провідними університетами світу та викладених в Інтернеті для загального
доступу на безкоштовній основі. Проходження цих курсів, наприклад,
розроблених Гарвардським університетом, передбачає поглиблення знань
студентів з певної дисципліни за рахунок самостійної, але чітко визначеної у
часі, роботи з мультимедійними матеріалами, спілкування у чатах між собою
та з викладачами, відповідальними за цей курс, складання підсумкового
іспиту з дисципліни та отримання відповідного сертифікату університету.
Ще одна тенденція, яку слід врахувати у навчанні студентів економічних
спеціальностей ділової англійської мови, стосується методичної розробки,
яка отримала нагороду Британської Ради у номінації «Інновації у навчанні», і
в якій передбачено навчання студентів найбільш вживаних лексичних
одиниць англійської мови шляхом представлення їх у типових граматичних
конструкціях. Ця розробка відомого британського методиста Скота Торнбері
отримала назву Natural Gramma і може бути корисною для навчання
студентів ділової англійської мови[2,c.441].
З усього вище сказаного, потрібно зробити висновок, що для викладача
сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи
навчання іноземних мов, впроваджувати у власну викладацьку практику
новітні освітні концепції, йти в ногу з часом.
Список використаних джерел :
1. Винокурцева И.Г. Whole language (Язык как целое) – современная
гуманистическая философия образования и обучения английскому языку. //
Иностр. языки в школе. – 2005. - №1. - С. 61.
2.Максимюк С. П. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. / С. П.
Максимюк – К. : Кондор, 2005. – 667 с.
3. Дрю C. Искусство быть студентом. Руководство по навыкам
обучения / С. Дрю, Р. Бингхэм. — HIPPO, 2004. — 302 с.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Новітні тенденції стрімкого розвитку системи освіти в Україні значно
вплинули на модернізацію вищої мовної освіти в контексті Європейського
простору. З прискоренням глобалізації і поширенням міжнародних ділових
зв‘язків України з іншими державами на політичному та економічному
рівнях зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах не лише в
окремих галузях, а й здатних орієнтуватися в діловому світі, в галузі
міжнародної економіки та бізнесу. Інтеграція в світовий культурний, освітній
і економічний простір вимагає якісної підготовки фахівців, здатних до
успішної професійної діяльності в межах світової спільноти. Нові умови
життя, нові вимоги до майбутнього фахівця, нові прийоми прийняття на
роботу вимагають удосконалення підходів до підготовки сучасного фахівця.
В цьому контексті володіння іноземною мовою, насамперед англійською, як
мовою міжнародного бізнесу, стає необхідністю для людини.
У зв'язку з цим перед сучасними вузами ставиться завдання дати
фахівцям мовну підготовку, адекватну вимогам сучасного економічно
розвиненого суспільства; розвивати професійно-спрямовані комунікативні
навички майбутніх фахівців, які дозволять їм успішно вести міжнародний
бізнес, вільно спілкуючись іноземною мовою.
Останнім часом все більше уваги приділяється питанням навчання
іноземної мови як мови професійної взаємодії. Проблема професійноорієнтованого навчання іноземної мови досліджувалась багатьма авторами
(Н.Д. Гальскова, О.Г. Поляков, А.В. Леонтєв, T. Хатчинсон, A. Ватерс та
інші), однак її актуальність не втрачається в наш час у зв‘язку з тим, що
рівень володіння іноземною мовою студентів економічних спеціальностей не
завжди відповідає сучасним вимогам.
Метою даного дослідження є визначення необхідності вивчення
іноземної мови студентами економічних спеціальностей.
Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння
іноземною мовою включений у кваліфікаційну характеристику випускника
вузу [1].
Більш того, новітня європейська мовна політика орієнтує громадян
Європи на багатомовність. Без цього успішна інтеграція в сучасному світі
просто неможлива. Вивчення в навчальних закладах більш ніж однієї
іноземної мови, безумовно, знаходиться в інтересах загальної національної
політики України. Уже сьогодні в вищих навчальних закладах студентам
пропонується вивчення однієї основної іноземної мови, а також другої мови
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на вибір. Це свідчить про те, що знання майбутніми фахівцями декількох мов
є надійною інвестицією в умовах ринкової економіки.
Найбільш розповсюдженими є вивчення англійської та німецької мов
студентами економічних спеціальностей.
Адже, англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та
торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного
простору займає саме вона.
Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п'ять років попит
на неї значно виріс, з'явилося багато німецьких партнерів та інвесторів.
Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, сантехніка, меблі,
електроніка, автомобілі. А отже, потрібні люди, які можуть з цими
імпортерами спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в
представництвах німецьких банків [2].
Сучасний фахівець економічного профілю має вивчати можливості
закордонних партнерів, їхню роботу, досягнення з метою впровадження
кращих результатів у свою роботу; за допомогою технічних засобів зв'язку,
безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову
бесіду із закордонними партнерами, в тому числі й однією з іноземних мов;
добирати літературні джерела, при необхідності використовувати
загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації,
застосовуючи наукові методи обробки інформації.
На сьогодні вимоги сучасності до фахівців підвищуються рік у рік і
включають не лише високий рівень знань та вмінь за фахом, але й володіння
іноземною мовою на відповідному рівні. Це пов'язано з тим фактом, що
сучасний фахівець отримує нову фахову інформацію через іноземні джерела.
Сьогодні вивчення іноземних мов сприяє реалізації таких напрямків
професійної діяльності, як ознайомлення з новими технологіями, науковими
гіпотезами і тенденціями, видатними інноваціями в галузі техніки;
встановлення контактів з іноземними партнерами, фірмами, підприємствами,
навчальними закладами; підвищення рівня професійної компетенції фахівців.
Володіння іноземною мовою вже є не ознакою престижу, а потребою
сучасного фахівця [1].
Однак незважаючи на всезростаючу роль іноземної мови, перед
викладачами та студентами економічних спеціальностей стоїть проблема
обмеженої кількості годин, виділеної на вивчення іноземної мови. Саме тому
в таких умовах повинні використовуватися саме ті методи та технології
навчання, застосування яких сприятиме раціональному використанню часу
відведеному на проведення практичних занять та самостійної роботи
студентів, яка набуває особливої актуальності при вивченні іноземної мови,
оскільки стимулює студентів до роботи з необхідною спеціалізованою
літературою, виробляє навички самостійного опрацювання матеріалу. Тільки
практико-орієнтоване навчання відповідає вимогам сучасного життя та
сприяє формуванню особистості майбутнього професіонала.
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Для того, щоб вирішити проблему викладання іноземної мови студентам
вищих навчальних закладах економічного спрямування, необхідно
підготувати спеціаліста, який добре володіє іноземною мовою за відносно
короткий проміжок часу, враховуючи вимоги навчальної програми та
мінімальну кількість годин в навчальному плані. Для досягнення поставленої
мети – навчити студента за короткий період часу говорити та розуміти
мовлення носіїв мови – можна поєднувати традиційні та нетрадиційні методи
(в тому числі інтерактивні), але здійснюючи акцент на принципі
комунікативності, як в процесі спілкування, так і у використанні навчальних
матеріалів і навчальних посібників.
Традиційно навчання іноземній мові студентів економічних
спеціальностей було більш орієнтоване на читання, переклад та розуміння
спеціалізованих, професійних текстів, а також вивчення наукового стилю.
Зараз необхідно акцентувати увагу на розвиток навичок мовлення на
професійно-орієнтовані теми та введення наукових дискусій, тим паче, що
робота над ними також сприяє розвитку навичок, вмінь і знань, оскільки саме
на них базується [3].
В процесі розвитку навичок мовлення на іноземній мові по
спеціальності необхідно пам‘ятати, що монологічне мовлення не
поступається діалогічному. Тому необхідно поступово збільшувати об‘єм
монологічного мовлення в діалогічному та, з часом, перейти до монологічних
форм усного мовлення – резюме, реферування, анотування, опису, а також
запису почутого, що стане в нагоді для конспектування лекцій.
Таким чином, сучасна методика викладання іноземних мов – це гнучке
інформаційно-навчальне середовище. Сучасний підхід до питання пошуку
оптимальної та ефективної методики викладання іноземних для студентів
економічних спеціальностей полягає в поєднанні традиційних і інтенсивних
методів навчання. При активному використанні сучасних педагогічних
технологій в процесі навчання іноземної мови студентів дає позитивний
результат на засвоєння та використання іноземної мови майбутніми
спеціалістами в їхній професійній сфері.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЛАКУНАРНІСТЬ У КОНТЕКСТІ
МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У сучасних умовах різко зросла увага до такого соціального феномена,
як комунікація. Це є цілком закономірним і зрозумілим,оскільки нині
відбувається глобальна трансформація індустріального суспільства в
інформаційно-комунікативне. Вона супроводжується не лише проникненням
комунікації в усі сфери суспільства, виникненням і розвитком якісно нового
типу комунікативнихструктур і процесів, але й глибоким переосмисленням
сучасних змін у соціально-комунікативній сфері, місця й ролі комунікацій у
розвитку суспільства.
У процесі міжкультурної комунікації між носіями мов виникає мовний
бар‘єр, зумовлений національно-специфічними особливостями різних
компонентів культур-комунікантів. С.Г. Тер-Мінасова до таких компонентів
відносить: 1) традиції (або стійкі елементи культури), звичаї, обряди;
2) побутову культуру, тісно пов‘язану з традиціями, тому її часто називають
традиційно – побутовою культурою; 3) щоденну поведінку (звички
представників певної культури, встановлені у певному соціумі, норми
спілкування, а також пов‘язані з ними мімічні та пантомімічні коди, що
використовуються деякими носіями); 4) «національні картини світу», котрі
відображають специфіку сприйняття довкіллля, національні особливості
мислення представників культур; 5) художню культуру, що відображає
художні традиції певного етносу [7, с. 34-35].
У сучасному мовознавстві такі мовні бар‘єри все частіше отримують
статус лакун. Підґрунтям у вивченні лакун є концепція зумовленості багатьох
номінативних одиниць мови розвитком культури народу-носія, що в
сучасному
мовознавстві
досліджують
у
перекладознавчому,
лінгвокраїнознавчому,
семасіологічному,
когнітивному,
ґендерному
аспектах. Перекладознавство зосереджує увагу на особливостях відтворення
безеквівалентних слів іншою мовою. Лінгвокраїнознавство займається
питаннями виявлення національно-культурних відмінностей у семантиці слів
та принципи коментування лексикиз етнокультурним значенням.
Семасіологія акцентує на дослідженні схожості та відмінності у семантиці
лексичних відповідників різних мов, а також міжмовної еквівалентності
лексико-семантичних категорій. Когнітивна лінгвістика з‘ясовує питання про
те, чи лакуна означає відсутність відповідного концепту в концептосфері
певного народу. Багато дослідників при вивченні національно-культурної
специфіки мовної поведінки взагалі не послуговуються терміном "лакуна",
що ускладнює його загальноприйняте формулювання.
Зазвичай термін "лакуна" (від лат. lacuna – заглиблення, пробіл, від
франц. lacune – порожнеча, нестача) використовується на позначення
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комплексу розбіжностей у контактуючих мовах і культурах, які ускладнюють
розуміння тексту іншокультурним реципієнтом. Сучасне українське
мовознавство трактує термін лакуна як "базові елементи національної
специфіки лінгвокультурної спільноти, що ускладнюють переклад її текстів
і сприйняття їх іншокультурними реципієнтами через відсутність в одній
мові порівняно з іншою певних відповідників мовних одиниць різних рівнів,
позначень понять, категорій, асоціативних реакцій, а також паравербальних
засобів мовлення" [5].
Аналізований термін "лакуна" передовсім фіксує національно-культурну
специфіку порівнюваних / контактуючих мов і / або культур. Він введений до
мовознавчої термінології канадськими лінгвістами Ж.П. Віне та
Ж. Дарбельне. У мовознавстві цим терміном послуговуються такі вчені, як
Ю.С. Степанов,
Ю.М. Караулов,
В.І. Жельвис,
В.Л. Муравйов,
І.Ю. Марковіна, Ю.О. Сорокін, О.А. Ривліна, О.В. Ладисова, О.Б. Пилаєва,
Г.В. Бикова, В.М. Рябов, Й.А. Стернін. З.Д. Попова, М.П. Кочерган та інші.
Отже, лакунарність – це мовне явище, яке полягає в наявності
розбіжностей у контактуючих мовах і культурах, що ускладнюють розуміння
тексту іншомовним реципієнтом. Воно пов‘язане з системною природою
мови та зумовлене невербальністю мислення, різноманітністю мисленнєвих
форм відображення дійсності та принциповою відмінністю в мисленнєвих та
мовних процесах. Витоки лакунарності слід шукати перш за все в
концептуалізації світу, інтерпретації явищ, які стоять за словом та іншою
мовною одиницею,що виявляється як на системному, так і на текстовому
рівнях (на рівні лексичної системи з її когнітивними аналогами на рівні
лексичної структури тексту).
У лінгвістичному аспекті лакунарність виявляється в наявності лакун на
лексико-семантичному та морфологічному рівнях, а також на
концептуальному та лінгвокультурологічному. Сучасна лінгвістика
характеризується відсутністю єдиного тлумачення терміна ―лакуна‖, який
розуміють у вузькому та широкому смислі. Лакунам властива
амбівалентність: з одного боку вони атрактивні, а з другого – деструктивні.
Основними ознаками лакун визнається їхня незрозумілість, незвичність,
екзотичність для мови,у якій вона присутня. Лакуну можна вважати також
лінгвокультурним феноменом, який існує на всіх рівнях мовної особистості
та перешкоджає взаєморозумінню між учасниками будь-якого виду
комунікації, зокрема, порозумінню між представниками різних етносів у
процесі міжкультурної інтерактивності.
З одного боку, розширення трактування терміна ―лакуна‖ ґрунтується на
взаємозв‘язку мови і культури, зокрема, мови і мислення, з іншого –на
виявленні поряд з мовними лінгвокультурологічних та культурологічних
лакун, що сприятиме встановленню конкретних форм кореляції мови та
культури.
Проблеми внутрішньомовної лакунарності вивчені недостатньо.
Зокрема, актуальною залишається розробка методики виявлення
219

внутрішньомовних незаповнених місць / пустот, що повинно стати
предметом подальших досліджень.
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CULTURE SHOCK: HOW TO AVOID IT
People usually experience many emotions while adapting to a foreign culture,
changing from excitement and interest in the new culture to depression and fear of
the unknown. The difficulties that you experience as you integrate into a new
society can be a result of what is termed "culture shock."
Culture shock is also used to describe the anxiety and feelings when people
have to operate with in an entirely different cultural or social environment such as
a foreign country. It grows out of the difficulties in assimilating the new culture,
causing difficulty in knowing what is appropriate and what is not[1].
Recent studies have shown that there are distinct phases of culture shock
which virtually everyone who lives abroad goes through. Each phase has a number
of characteristic features. These stages include:
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1.
Preliminary stage. This phase includes awareness of the host culture,
preparation for the journey, farewell activities.
2.
Initial euphoria. The initial euphoria phase begins with the arrival in
the new country and ends when this excitement wears off.
3.
Irritability. During the irritability phase you will be acclimating to
your setting. This will produce frustration because of the difficulty in coping with
the elementary aspects of everyday life when things still appear so foreign to you.
Your focus will likely turn to the differences between the host culture and your
home, and these differences can be troubling. Sometimes insignificant difficulties
can seem like major problems.
4.
Gradual adjustment. When you become more used to the new culture,
you will slip into the gradual adjustment stage. You may not even be aware that
this is happening. You will begin to orient yourself and to be able to interpret
subtle cultural clues. The culture will become familiar to you.
5.
Adaptation and biculturalism. Eventually you will develop the ability
to function in the new culture. Your sense of "foreignness" diminishes
significantly. And not only will you be more comfortable with the host culture, but
you may also feel a part of it. Once abroad, you can take some steps to minimize
emotional and physical ups and downs. Try to establish routines that incorporate
both the difficult and enjoyable tasks of the day or week.
6.
Re-entry phase. The re-entry phase occurs when you return to your
homeland. For some, this can be the most painful phase of all. You will be excited
about sharing your experiences, and you will realize that you have changed,
although you may not be able to explain how. One set of values has long been
instilled in you, another you have acquired in the host country. Both may seem
equally valid[3].
So, as you understand culture shock is not very unpleasant feeling, but don‘t
worry there are some ways to deal with it. The most effective of them are:
1.
To learn as much as you can about the new location before you go.
This means the good, the bad, and the simply different — from time zones, to what
side of the street people drive on, to climate/temperature, to foods, political system,
culture, customs and religion. If there's a language difference, try to pick up a few
simple phrases, e.g., hello, thanks, etc.
2.
Be open-minded and willing to learning. Ask questions. If you are
going to a place where people speak a different language, consider taking a few
courses in that language.
3.
Maintain a sense of humor.
4.
Knowing that the move will be a challenge, give yourself time. Don't
be hard on yourself.
5.
Don't withdraw! Continue to experience the new culture. Travel
within the country, and visit cultural events and locations, such as museums or
historic sites.
6.
Build new friendships.
7.
Associate with positive people.
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8.
Stay active, eat well, and get enough sleep.
9.
Bring a few touches of home with you, such as photos of favorite
locations and family members, your favorite music, or favored knickknacks.
Keep in touch with people at home by Skype, email, phone, postcards —
whatever. This can give you some comfort while away, and it will help you to
minimize reverse culture shock when you get back home.
Keep these thoughts in mind when you travel to another countries. The
cultures to which you are going are different from the ones you know for some
very good reasons, regardless of whether they are immediately visible to you or
not. Moreover, it is for precisely this reason - to study the differences between the
two cultures - that you are going abroad. So go there with an open mind, be
prepared to change, and make the most of this experience!
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE
MANAGERS IN TOURISM IN THE PROCESS OF LEARNING
FOREIGN LANGUAGES
At the present stage of development of Ukrainian society, characterized by the
expansion of international cooperation in the economic and political globalization,
the rapid development of international tourism, the foreign language vocational
competence of future specialists, including managers in tourism is taking
significance. According to this trend, the modern concept of foreign language
education of future specialists in the tourism industry is based on the integrated
learning of a foreign language and culture of different countries, providing them
with the ability to perform professional activities within foreign environment.
Nowadays, the needs of the society determine foreign language as a social value.
Due to the intensive development of Ukrainian international relations, modern
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specialists in tourism should master sufficiently high level of foreign language
competence for successful professional activity. Because it is the crucial factor in
employment and career development.
Formation of high-level foreign language communicative competence of
managers in tourism should be regarded as a mandatory component of general
vocational training because the modern society feels the needs in specialists who
could quickly master new skills, perform tasks clearly and could be mobile in the
global tourism market.
General changes in the system of higher education provide improving foreign
language training of specialists in this field. The purpose of learning a foreign
language by future managers in tourism is not simply learning a foreign language
as a means of communication, but also the acquisition of professional foreign
language competence, required for successful performance of professional
activities and for the establishment of future specialists as competent and creative
personality. Thus, today the foreign language communicative competence is a
prerequisite for personal, cultural, professional and economic contacts.
Such scholars as V. Burenko, V. Vyetohov, N. Ivanshyna, O. Koretz, N.
Lohutina, S. Nikolaeva, A. Ovcharuk, N. Sura and others pay close attention to this
phenomenon and develop models, methods, techniques, hypotheses regarding
definite issues. Studies of modern scientists are based on the works of M.
Vyatyutnyeva, N. Halskovoyi, N. Gez, I. Winter, V. Korostyelova, A. Leontiev, R.
Milruda, E. Passov that concern language competence and implementation of
communicative methods in foreign language learning.
Competence is a complex personal unity that consists of knowledge and skills
allowing the individual to function effectively in a particular activity.
Competence is a set of knowledge, abilities and skills in linguistics (language
competence, verbal competence, sociocultural and sociolinguistic competence,
strategic and discursive competence). Communicative competence is a set of
knowledge, abilities and skills needed to understand other and to generate own
programs of verbal behavior, appropriate objectives, spheres, communicative
situations.
Communicative competence is a purely individual phenomenon, and
therefore, may vary in one person within certain types of speech activity. In this
context, we can distinguish the communicative competence of reading, speaking,
writing, listening. As the level of communicative competence varies throughout
life as a result of expansion and growth of its social and communicative activities,
it can be distinguished to the following three levels: beginner, intermediate and
high. Increasing the level of communicative competence is the pressing problem
because insufficient level of competence creates definite problems in
communication. Acquirement of an appropriate competence level will help to
prevent psychological and communicative dissonance.
The formation of communicative competence is affected by a number of
factors. They are internal and external factors. To the internal factors refer:
motivational sphere; internal position of the individual; development and
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establishment of "I" and a sense of individual identity. External factors include
social conditions: a society in which a foreign language is used, its social structure,
the age difference between native speakers, social status, level of culture and
education, place of residence, and the difference in their speech behavior, that
depends on the communicative situation. Internal and external factors are
interrelated; external factors depend on the internal ones and vice versa. The
constant changes that are taking place in our lives and the life of our country
require a high level of competence in all the above issues, appropriate behavior in
certain social and psychological situations to achieve the goal - to be a highly
educated person.
The main sources of acquiring communicative competence are:
6.
socially accepted practice of popular culture;
7.
language knowledge of communication, that use people in different
cultures;
8.
experience of interpersonal communication in various fields.
The formation of foreign language communicative competence, required for
performance of vocational communicative activities in the future profession, can
be attributed to the most urgent problems of professional pedagogy, because the
level of students` competence in the sphere of "Tourism" should be high enough.
This is a necessary condition in making future career and it will allow: to interact
linguistically competent and professionally with foreign partners in developing
tours, making deals, exploring the possibilities of potential partners making direct
contacts using the partners` languages, business negotiations, concluding
agreements with foreign and domestic partners and ensuring their implementation
based on existing requirements, international and contractual rights and others.
Nowadays manager in tourism, head of the travel agency, tour operator could
not be just a specialist with the knowledge in tours, prices and weather. The
modern tourism industry worker may carry competitive activity in conditions of
deep knowledge of mastering tourism economy, regulation, management, global
information technology, owning several foreign languages, practical skills and
economic psychology.
Therefore, foreign language communicative competence, which is within
modern conditions of intensification and expansion of intercultural cooperation of
Ukraine with many countries, including the tourism sphere, is an essential
condition for successful competitive professional activity of the specialist of this
field. Foreign communicative competence of the future managers in tourism should
be understood as a complex integrative system, general capacity and willingness of
specialists in tourism industry to use easily and adequately obtained knowledge
and skills to solve professional problems in terms of foreign language
communication. The formation of foreign language communicative competence is
the most urgent task of vocational education.
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COMMUNICATIVENESS AS A COMPONENT OF PROFFESIONAL
COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS
Developing the domestic economy actualizes the need for economists who are
able to operate successfully in national and international financial markets.
Such experts should have substantial knowledge in finance and economics,
banking and trade, be psychologically prepared to carry out professional activities,
respond flexibly to changes in production, be able to predict the economic process
in monetary, financial and credit relationships, strive for continuous professional
development, self-development and self-realization, that is to be professionally
competent.
Psychological and pedagogical aspects of skill formation are covered in the
works of L. Hnatyk, S. Kyselhof, E. Mileryan, A. Moskalenko, K. Platonov,
H. Talyzina and others.
The article aims to analyze the content and structure of economist's
professional competence and to ground the importance of communicative skills as
a part of this structure. Achieving this goal leads to finding out basic
communicative professional knowledge and skills that directly affect the process
and performance of economist's professional activities.
Professional's competence is fully characterized by the following five
components:
 content component;
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 motivational and volitional component;
 functional component;
 communicative component;
 reflexive component.
Let us consider the features of each of these components.
The content component includes a system of professionally significant
knowledge and skills.
Motivational and volitional component includes motives, goals, needs, values
that are actualized in professional competence and stimulate creative expression of
personality.
The functional component is an implementation of professional knowledge,
abilities and skills in the profession.
The communicative component includes the ability to express opinions
clearly and precisely in the native and foreign languages, to establish interpersonal
relationships, to choose the best style of communication in various business
situations, to organize and maintain a dialogue.
Reflexive component manifests itself in the ability to control consciously
performance and the level of personal development and personal achievement. [4]
In our opinion, communication skills are crucial skills among those that are
necessary for future economists as a modern economist spends about a third, and in
some cases even 50-60% (when it comes to managing post) of his/her time
communicating. An important condition of professional qualification are
communicative abilities and skills, knowledge of communication culture
fundamentals that will help find the right approach and the best ways of
communicative interaction with interlocutors.
First of all, the future economist must speak literary (standard) language.
Among the basic communicative skills of an economist are:
• ability to understand and respond to said by an interlocutor in professional
communication situations (based on the knowledge of professional language and
skills to use terminology to build effective communicative interaction);
• the ability to predict the development of dialogue and the reaction of the
interlocutor (using the knowledge of psychological personality traits, conversation
techniques, which help determine the possible interlocutor's answers to avoid an
undesirable outcome of communication);
• the ability to lead conversation, taking into account the purpose of
professional activities (sometimes one can conduct dialogue in the right direction
thanks to the professional knowledge and techniques of verbal communication);
• the ability to create and maintain a friendly atmosphere of communication
(applying standardized norms of verbal behavior and speech etiquette to help set
up a positive counterpart) [1].
Formation of communicative competence of future economists suggests an
appeal to the active approach. The main idea of the approach is that knowledge is
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made by the subject of their own activities, learning takes place in conjunction
with a course of action.
Cultural approach is important in the formation of the communicative
competence of future economists as well. Such training helps create optimal
conditions for the assimilation of world and national culture, awareness of one's
cultural needs, interests and abilities. The breadth of humanitarian outlook of
students, their individuality and capacity for creative activity plays in the cultural
approach the key decisive role.
Generalizing the concept of communicative competence and scientific
approaches determines the components of communicative competence of future
economists:
• communicative value (describes the motivation for establishing contact with
someone);
• personal communication (communication combines traits, communication
skills, communication skills);
• behaviorally effective (contributes to the development of creative abilities);
• communicative and cognitive (determines knowledge base that facilitates
communication skills formation)[3].
The formation of communicative competence of future economists is a
complex dynamic process that requires a holistic system of works with all
structural components of the process under study combining aspects of
understanding various educational and life situations, skills, practical use of
acquired knowledge and, therefore, realizing the need to self-improvement of one's
personal level of communicative competence. [2]
Thus, we can conclude that an important place in the structure of professional
competence of economists covers communicative competence. This means
practical and conscious ownership skills to carry out oral and written, verbal and
nonverbal professional and business communication, to interchange their
experience, to achieve mutual understanding between partners. Communicative
competence is one of the main factors of positive image of professional,
contributes to its successful self-presentation, the efficiency of solving professional
tasks and thus greatly influences the main indicator of economic development of
the enterprise - profit.
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DEVELOPMENT OF FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF STUDEVTS OF ECONOMICAL SPECIALTIES
Communication is an integral part of human activity and is important in the
formation and professional development of the individual. A wide range of
professional activities include not only practical solution of technological
problems, but a wide variety of foreign communications as well.
In today's information society, the importance of communication is
significantly increased, especially due to the growing dynamism of life and the rate
of technological progress, which, on the one hand, facilitates communication, and
on the other hand, complicates it through mediation of communication, lack of
non-verbal communication, which makes communication complete. Therefore, the
foreign language communication competence is an important personal quality both
in professional and personal growth.
Various aspects of communicativeness which studies the problem of
creating, sending, receiving, storage, conversion and calculating of the information
are covered directly or indirectly in the researches of T. Akhutina, N. Babich,
D. Barannik, F. Bacevich, I. Vykhovanets, K. Gorodenska, M. Zhinkin
A. Zalevska, M. Kochergan, A. Kubryakova, A. Leontyev, V. Moskalenko,
S. Musatov, L. Orban-Lembrik, G. Pocheptsov, T . Radzievska, A. Selivanova,
G. Sagach, A. Kholod, S. Chaika, I. Yuzvishin and others.
Foreign language communicative competence is a set of skills, abilities and
knowledge that allows you to learn, work and communicate in a multicultural
society and to achieve mutual understanding and interaction with other cultures in
an equitable dialogue. This competence is implemented primarily through the
development of skills and abilities in basic types of speech activity which covers
reception, production, interaction and mediation and which are realized both in
written and oral forms. They are formed, developed and improved within both
daily and professionally oriented situations [3, p. 112].
At the same time, present socio-economic situation reveals new
opportunities for self-realization of the future professionals, which can be carried
out not only through individual cases of communication with foreign colleagues
and partners but also through the professional activity in a foreign language
community. In this case it is necessary to direct educational activity towards the
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forming of professional abilities by means of a foreign language, so that to form
foreign language professional competence.
An important factor in the formation and development of the cultural and
communicative competence that promotes specialist's self-realization, is a person's
creativity. Creative qualities of the individual are resistant and provide the creative
style of his verbal behavior, productivity and unique methods and results of
operations, as well as willingness for creative design changes in various spheres of
life. These qualities are formed in the entire personal development process through
continual improvement of creative skills [1, p. 19].
The value of a foreign language in the economy has increased in connection
with the reorganization of the International Business Systems, by setting up joint
teams of experts and scientists, exchange of scientific - technical documentation
etc. You need to have highly skilled professionals which are able not only to read
the professional literature, but also to communicate in a foreign language.
The acquisition of foreign language competence allows future specialist to
perform various kinds of work with original literature by specialty, such as:
- to understand the meaning, to be able to receive the necessary information,
to translate or summarize required material;
- to have the skills of dialogical speech;
- to be skilled in both oral and written translation from a foreign language into
native and vice versa;
- to know the basics of conducting business documents in a foreign language;
- to have basic skills of bilateral transfer;
- to use dictionaries and translated reference materials;
- to be able to use the tools of modern information technologies in
communication and information transfer [2, p. 186].
So, the professional language communicative competence of the individual
is an indicator of formation of professional knowledge, communication skills,
values, the overall humanitarian culture, integral parameters of speech required for
qualitative professional activity.
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НАВЧАННЯ ІНОЗОМНЕЇ МОВИ У СТАНОВЛЕННІ ТА
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Вирішити питання ефективного вивчення іноземної мови у вищих
навчальних закладах можливо тільки шляхом інтенсифікації навчального
процесу, підвищення мотивації вивчення іноземної мови та розвитку
культури професійного діалогу студентів, що, свого часу, позитивно впливає
на опанування мови загалом. Спеціалістам в наш час доводиться
знайомитись з великим обсягом друкованої інформації на іноземній мові та
самому її обробляти, тому знання мов стало помічником та своєрідним
засобом оволодіння інформацією. З кожним роком значення наукової
інформації значно збільшується, зростає об‘єм світової наукової літератури.
В зв‘язку з швидким розвитком науки постає питання ефективного вивчення
іноземної мови та озброєння спеціалістів цими знаннями.
Іноземна мова - загальноосвітня дисципліна, але вона повинна бути
пов‘язана з фаховими дисциплінами. Саме цей зв‘язок надає іноземній мові
належного статусу. При вивченні іноземної мови найважливішим фактором є
можливість надати або отримати інформацію про певні фахово-орієнтовані
речі, які входять у коло інтересів майбутніх фахівців. Задля цього необхідно
належним чином організувати і систематизувати лексичний матеріал мови,
яка вивчається. Професійна спрямованість занять з іноземної мови дає
можливість практичного використання знань та умінь, які набувають
студенти, як майбутні фахівці [3, c. 71].
Навчання іноземної мови з використанням відповідно підібраних
матеріалів сприяє усвідомленню студентами загальнолюдських цінностей,
формуванню їх уявлень про морально-етичні норми і традиції, що відіграє
важливу позитивну роль у моральному становленні майбутнього фахівця.
Усвідомлення загальнолюдських цінностей невіддільне від розвитку почуття
національної гідності та національної самобутності.
Становлення пізнавальної спрямованості особистості передбачає
формування у студентів іншомовно-навчальної компетенції, яка
безпосередньо впливає на їх розумовий розвиток, що припускає оволодіння
способами навчальної діяльності, уміннями самостійно будувати свою
роботу, шукати і знаходити раціональні прийоми і переносити їх в умови, не
передбачені безпосередньо навчанням. Вивчення іноземної мови сприяє
розвитку пізнавальних функцій психіки. Розвиваються дуже важливі для
майбутнього фахівця інтелектуальні функції аналізу та синтезу, оскільки на
матеріалі мовних явищ студентам доводиться мати справу з прийомами
розчленування єдиної граматичної конструкції на частини і, навпаки, 230

інтеграції складових частин в одне ціле. У процесі такої роботи формуються
мовні узагальнення, виділяються мовні абстракції у вигляді схем, правил,
знаків, тобто розвивається абстрактне мислення [1,c. 54-55].
Оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією - складна, клопітка
праця, розрахована на довгі роки. Успіху можна досягти лише в результаті
цілеспрямованих зусиль, великої працелюбності. Вправи в іншомовній
мовленнєвій діяльності розвивають терпіння, подолання труднощів, які
виникають під час вивчення іноземної мови, виховують наполегливість,
бажання довести розпочату справу до кінця. Робота з довідковою
літературою, словниками, індивідуальні заняття формують такі риси
характеру як посидючість, акуратність, самостійність. Це зумовлює
специфіку навчальної діяльності з іноземної мови - її відрізняє довгочасність
процесу, віддаленість кінцевої мети і результату, необхідність регулярної
самостійної роботи.
Знання англійської мови - критерій, необхідний для успішної кар‘єри.
Адже, англійська мова - мова міжнародного спілкування. Приїхавши
закордон знання англійської мови, будь це Америка чи Туреччина, не
доведеться пояснюватися на пальцях. Англійська мова - мова бізнесу. Всім
крупним бізнесменам, які бажають вийти на міжнародний ринок просто
необхідно володіти англійською на високому рівні [2, c. 9-10].
Велика частина цікавої і потрібної літератури виходить саме
англійською мовою. Нам доводиться чекати переклад, який, як відомо, має
властивість спотворювати інформацію і не доносить думку автора в повному
обсязі. Велика частина сторінок в інтернеті з потрібною інформацією
поширюється саме англійською. Всі міжнародні змагання і конференції
проводяться на англійській мові. Велика частина комп'ютерних програм і
додатків складаються знову ж на англійській мові.
Навчання іноземній мові було й залишається невід‘ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Тому що, ким би ти не став в
майбутньому, чи то лікарем чи фінансистом, бухгалтером, адвокатом і т.д.
завжди цінувалися і будуть цінуватися знання . А знання з англійської мови
відкриють шлях в майбутнє, допоможуть реалізувати себе, зарекомендувати
себе як висококваліфікованого працівника, нададуть певні привілегії в
сучасному світі.
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АБРЕВІАТУРИ ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ ЯК ОЗНАКА “КІБЕР-МОВИ”
У зв‘язку зі стрімким розвитком комп‘ютерних технологій, появою
нових пристроїв та програмного забезпечення користувачі комп‘ютерної
техніки перейшли від використання досить примітивних пристроїв і
технологій до більш сучасних і складних. Унаслідок цього почав
змінюватися словниковий запас користувачів комп‘ютерної техніки, і
виникло нове явище – молодіжний комп‘ютерний сленг. Він час від часу
поповнюється новими термінами, які слугують засобом передачі інформації
для геймерів, айтішників, блогерів та інших людей, які використовують
новітні комп‘ютерні технології в їх повсякденному житті.
Для економії часу використовують максимально стислі і виразні форми
у передачі інформації. Причому, в сучасній практиці особливо інтенсивно
утворюються абревіатури. Скорочені слова допомагають лаконічно назвати
те, що добре відомо широкому загалу. Тим самим досягається економія часу і
зусиль при передачі інформації.
Майже в усіх європейських мовах є різноманітні абревіатури, але
особливо багата на них сучасна англійська мова. Кількість абревіатур, що
входять до термінологічних словників, сягає десятків тисяч [2, с.88].
Абревіатура (італ. abbreviatura, лат. abbrevio – скорочую, стислий) – це
складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що
входять до складу назви чи поняття [1, с.78].
Для економії часу та зменшення обсягів тексту користувачі створили
абревіатури Інтернет-сленгу.
Сучасний мережевий сленг є широким і різноманітним. Абревіатури, які
постійно створюють Інтернет-користувачі, є не лише скороченими
варіаціями типу LOL (laughing out loud, laugh out loud), IMHO (in my humble
opininon), JK (just kidding), OMG (Oh my god), але й складнішими
утвореннями з певним емоційним забарвленням. Наприклад, якщо
співрозмовник є неприємним, можна відповісти KTHXBAI (OK, thanx, bye)
або ж, навпаки, щоб підкреслити своє гарне ставлення до нього, можна
використати LYLAB (Love you like a brother) або LYLAS ( Love you like a
sister).
Інтернет-сленг постійно розвивається і змінюється. Можемо виділити
наступні неологізми, якими користуються Інтернет-користувачі на сучасному
етапі розвитку молодіжного Інтернет-сленгу:
AAF: As A Friend – як друг;
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AFAIR: As far as I remember – наскільки я пам'ятаю;
AFAP: As Far As Possible – наскільки це можливо;
ATM: At the moment – на даний момент;
B4: Before – перш ніж;
BBIAB: Be back in a bit – я повернуся за хвилину;
BFF: Best Friends Forever – кращі друзі назавжди;
BFN: Bye For Now – до зустрічі;
CMIIW: Correct me if I'm wrong – виправте мене, якщо я помиляюся;
CU: See you (later) – побачимося (пізніше);
D/L: Download – завантажити;
DND: Do not disturb – не турбувати;
EOM: End of Message – кінець повідомлення;
F9: Fine – гаразд, добре;
FAQ: Frequently Asked Question(s) – часті питання;
FYI: For your information – до вашого відома;
GBTW: Get back to work – повернутися до роботи;
HAND: have a nice day – хорошого дня (побажання);
HF: Have fun – удачи;
IDK: I don't know – я не знаю;
IRL: In real life – у реальному житті;
LMK: Let me know – дайте мені знати;
M8: Mate – товариш;
NP: No problem – немає проблем;
O RLY: Oh really? – Справді?;
SMH: Shaking my head – хитаючи головою;
SOS: Someone (watching) Over Shoulder – хтось (дивитися) через плече;
TGIF: Thank God it's Friday – Слава Богу, сьогодні п'ятниця;
THX/THNX, TNX or TX: Thanks – Дякую!;
TMI: Too much information – занадто багато інформації;
U: You – ти (Ви);
WB: Welcome back – Ласкаво просимо;
W/E: Weekend – вихідні;
W8: Wait – Зачекайте!;
YW: You're welcome – Будь-ласка! [3, с.114-115].
При спілкуванні в мережі користувачі не лише використовують сленг,
але і часто умисно перекручують написання слів або будують неправильні
граматичні конструкції, таким чином Інтернет, нажаль, сприяє поширенню
неграмотності серед своїх користувачів. Наприклад, пишуть labtop замість
laptop, alright замість all right, тощо. Деякі вчені вважають це «вандалізмом»,
адже навіть ті, хто не користуються Інтернетом, починають вживати сленгові
фрази та допускати ті ж помилки. Але не всі науковці надто категоричні до
«електронної мови». Так, Девід Крістал вважає кібер-мову можливим
способом розвитку мови. Люди спілкуються нестандартною мовою і цей
вчений захоплюється надзвичайною різноманітністю її форм, її креативністю
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та був вражений таким винаходом [3]. Сама мова змінюється дуже повільно,
але Інтернет значно прискорює цей процес.
Не можна недооцінювати Інтернет, адже завдяки йому англійська мова
поширилась в усьому світі. Інтернет створили в Америці, тож англійська
стала його основною мовою. Популярність міжнародних комунікації зросла і
люди стали більш зацікавлені у спілкуванні з англомовними іноземцями
Отже, можемо зробити висновок, що абревіатури є дуже важливими в
сучасному світі, а особливо в молодіжному Інтернет-слензі. Сучасна
англійська мова значною мірою поповнює свої лексико-фразеологічні та
словотворчі ресурси з нелітературних різновидів. За умови існування
тенденції до демократизації, до зближення писемно-літературної мови з
усно-розмовною, сленг є одним із важливих джерел збагачення словникового
складу мови. Він найбільш жваво реагує на всі події в житті. Він підхоплює і
відображає нові явища і сам змінюється в процесі їх перетворень. Проте, на
даному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства сленг становить
собою ще недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого
дослідження.
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МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Багатогранний характер перекладацької діяльності робить завдання
підготовки кваліфікованих фахівців достатньо складним процесом і вимагає
від них спеціальних знань, умінь і навичок – педагогічних, методичних,
дидактичних, психологічних. Майбутні перекладачі повинні постійно
прагнути до збагачення загальнокультурними знаннями з галузі
країнознавства, історії і літератури, поповнювати свій професійний досвід
знаннями, необхідними для перекладу в спеціальних галузях – економіці,
юриспруденції, політиці, освіті, медицині й ін., мати високу загальну і
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світоглядну культуру, широку ерудицію, такт, бути комунікабельними.
Особливу роль для успішного виконання перекладачем своїх функцій
відіграє соціокультурна компетенція. Формування професійно спрямованої
соціокультурної компетенції виступає актуальним питанням на сьогодні,
враховуючи проблеми тренування у студентів перекладацьких навиків,
психологічної готовності до діалогу культур та вироблення стратегічних
умінь для успішного посередництва у міжкультурній комунікації, а тому
потребує додаткового дослідження.
Метою дослідження є вивчення особливостей та визначення ролі
соціокультурних аспектів професійної компетенції майбутніх перекладачів.
Дослідженням даних питань займалося багато науковців, серед них:
В. Загвязинський, І. Голуб , Н. Кузьміна, Т. Ганічева, В. Сластьонін та ін.
Незважаючи на значні теоретичні доробки з цього питання, ще є багато
недосліджених проблем, які потребують постійної уваги з боку методистів.
Більше того, значні темпи розвитку глобалістичної картини світу та висока
затребуваність перекладачів визначають додаткові потреби у дослідженні
соціокультурного аспекту професійної компетенції перекладачів.
Основним завданням перекладача є максимальне наближення
опосередкованої двомовної комунікації до звичайної одномовної. З цього
випливає, що для успіху у спілкуванні переклад повинен відповідати
вимогам еквівалентності і адекватності. Тобто перекладач постійно повинен
вирішувати, чи зможе відтворення мовного змісту вихідного вислову в
перекладі бути достатньою базою для правильних висновків про глобальний
зміст, враховуючи відмінності у фонових знаннях і в ситуації спілкування у
реципієнтів перекладу. Перекладач є своєрідною «подвійною» мовною
особистістю і має навчитися сприймати іншомовну текстову діяльність з
позиції іншомовної лінгвосоціокультури - для того, щоб потім перейти на
рідний мовний і соціокультурний коди в їх нерозривній єдності,
переключаючись з процесу розуміння на діяльність перекладу[3].
Професійна компетенція перекладача є не механічною сумою якостей, а
їх закономірно організованою системою, яка виступає комплексом
суб'єктивних властивостей, специфічних тільки для професійної
перекладацької діяльності. Даний комплекс формується у студента в ході
освоєння ним професійної діяльності. Професійна компетенція перекладача це індивідуальні властивості суб'єкта професійної перекладацької діяльності,
які необхідні і достатні для її реалізації на нормативно заданому рівні та які
позитивно корелюють з її основними результативними параметрами - якістю,
продуктивністю, надійністю [2]. Вона охоплює всі аспекти перекладацької
компетенції, перевершуючи її за об'ємом знань і умінь. Показником
сформованості професійної компетенції є майстерність викладача, яка
складається з сукупності професійних знань, умінь і здатності застосовувати
їх в своїй професійній діяльності. Окремою складовою професійної
компетенції є лінгвокраїнознавча і філологічна компетенція, або ж
соціокультурний комплекс.
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Соціокультурна компетенція складається з країнознавчої, лінгвокраїнознавчої та предметної компетенцій. Країнознавча складова – це знання
про культуру країни, мова якої вивчається (інформація, що стосується історії,
географії, економіки, державного устрою, особливостей побуту, традицій та
звичаїв країни тощо). Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає
усвідомлення особливостей мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв
мови у різних ситуаціях спілкування. Предметна складова – це володіння
певною сумою фонових знань, що стосуються відповідного фаху, і без яких
неможливий якісний галузевий переклад. Адекватний рівень подібного
володіння має забезпечуватися вмотивованим відбором змісту навчання
майбутніх перекладачів та науковою організацією процесу формування
їхньої фахової компетенції [1].
Соціокультурну складову розглядають як знання соціокультурного
контексту і досвід спілкування та використання мови у різних
соціокультурних ситуаціях. Зміст, структура та класифікація фонових знань
як об‘єкта навчання варіюються, залежно від принципів викладання у
конкретних мовних вищих навчальних закладах. З точки зору
лінгвокраїнознавчого підходу, зміст соціокультурного аспекту включає
національну ментальність (світогляд, форми вербальної та невербальної
поведінки, етикет, моделі комунікативної поведінки у повсякденному житті
країни, мова якої вивчається); національні надбання (наука і мистецтво,
історія і релігія, національні пам‘ятки т. і.), а також досвід спілкування.
Останній компонент включає соціокультурно прийнятний стиль комунікації,
правильну інтерпретацію проявів іншомовної культури, прогнозування
моделей сприйняття мовленнєвих актів носіями мови та мовленнєвої
поведінки останніх, відсутність культурного шоку, здатність толерантно
розв‘язувати соціокультурні конфлікти, наявність у свідомості індивіда
соціокультурного портрета країни, мова якої вивчається.
Фонові знання, або соціокультурна компетентність є неоднорідними. За
ступенем поширеності розрізняють їхні три види: загальнолюдські,
регіональні та країнознавчі. Сюди можна також додати соціально-групові
знання, притаманні певним соціальним спільнотам – педагогам, лікарям,
правникам і т. ін.
«Різниця між мовами – це щось більше, ніж просто знакова відмінність;
слова та форми слів визначають поняття, і різні мови за своєю суттю, у
своєму впливові на пізнання... є різними світоглядами» [5], які ґрунтуються
на різних фонових знаннях. Щоб осягнути багатоваріантність світу,
необхідно пізнати різні національні світогляди, тоді більш чітко
вимальовуються ті або інші грані буття.
Таким чином, міжкультурна компетентність є важливим складником
професійної культури сучасного перекладача, адже його діяльність пов‘язана
з виконанням ролі міжкультурного медіатора [4]. Вона включає базові
поняття, які допомагають адекватно орієнтуватися у соціокультурному
контексті певної комунікативної ситуації, правильно інтерпретувати та
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перекладати зміст мовленнєвої та немовленнєвої поведінки представників
двох культур. Інформацію, яку передають фонові знання, доцільно
осмислювати в категоріях загального, національного та індивідуальноавторського характеру, приділяючи увагу контекстуальному значенню
суб‘єктивно інтерпретованих загальнонаціональних елементів змісту
оригінального тексту.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Зміст соціокультурної компетенції з іноземної мови визначається метою
її формування та вимогами фахової підготовки студентів нефілологічних
спеціальностей. Виходячи з того, що зміст навчання іноземної мови у
вищому навчальному закладі має забезпечити досягнення головної мети –
навчити студентів спілкування іноземною мовою на повсякденні, академічні
та професійні теми, зміст СКК підпорядкований формуванню іншомовної
комунікативної компетенції, яка складається з мовної, мовленнєвої та
соціокультурної компетенцій. Оскільки сьогодні іноземна мова розглядається
більшістю дослідників як засіб міжкультурного спілкування, практичною
метою навчання визнається міжкультурна комунікативна компетенція
фахівців. Метою формування іншомовної СКК студентів нефілологічних
спеціальностей має стати розуміння ними можливої різниці між їхньою
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рідною культурою та іншими культурами, а також набуття вмінь долати
соціокультурні розбіжності в повсякденному, професійному та академічному
спілкуванні [1].
Процес формування СКК з іноземної мови студентів нефілологічних
спеціальностей має свої ознаки та особливості:
9.
необхідність позитивного ставлення до вивчення іноземної мови;
10.
розвиток культури спілкування як іноземною, так і рідною
мовами;
11.
подолання невпевненості у власних можливостях розуміти
іноземну мову на слух та адекватно реагувати на почуте;
12.
складнощі щодо запровадження культурологічного підходу до
вивчення мови, зумовлені обмеженістю кола інтересів багатьох студентів.
Для успішного формування іншомовної соціокультурної компетенції
необхідно враховувати психологічні, педагогічні та організаційнотехнологічні засади організації навчального процесу на різних факультетах.
Соціокультурна компетенція спрямована на:
• розвиток світосприйняття студента та підготовку його до сприйняття
історії людства, своєї країни та країни, мова якої вивчається як іноземна;
• розвиток поваги та проявлення толерантності до носіїв іншої культури;
• відкритість до інших культур, мов і континентів;
• розвиток комунікативної культури студентів, їхнього духовного
потенціалу;
• навчання етики дискусійного спілкування і етики взаємодії з людьми,
які дотримуються різних поглядів та належать до різних вірувань;
• розвиток потреби у самоосвіті [2].
Соціокультурна компетенція студентів нефілологічних спеціальностей
має бути представлена загальнокультурною, лінгвокраїнознавчою та
країнознавчою складовими. Загальнокультурна компетенція передбачає
наявність у випускника вищої школи уявлень про національну психологію та
досягнення матеріальної й духовної культури народу, мова якого вивчається.
Країнознавча компетенція виступає як комплекс країнознавчих знань, умінь
та навичок, якісне оволодіння якими дозволить майбутньому спеціалісту:
• розпредметити понятійний зміст номінативних одиниць у національнокультурних пластах лексики, фразеології й афористики;
• правильно використовувати країнознавчо маркіровані мовні одиниці в
мовленні;
• коректно інтерпретувати країнознавчу інформацію;
• використовувати релевантну фонову інформацію для соціокультурного
тлумачення країнознавчих неологізмів;
• здійснювати лігнгвокраїнознавчий аналіз текстового матеріалу в сфері
професійного спілкування [3].
Отже, іншомовна соціокультурна компетенція студента нефілологічної
спеціальності – це його здатність мобілізувати знання, вміння та навички,
надбані в процесі вивчення іноземної мови, для пошуку, обробки й
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використання соціокультурної інформації в конкретній ситуації для
вирішення конкретних професійних проблем у процесі міжкультурного
спілкування. Соціокультурна компетенція є важливою складовою
професійної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей, адже вони
зможуть успішно спілкуватися з представниками інших країн,
використовуючи соціокультурні знання, вміння і навички.
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COMMUNICATIVE TRAINING AS A MEANS OF FORMING THE
CORE COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE TOURISM
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES LEARNING
With the expansion of international cooperation in the economic and political
globalization, the rapid development of international tourism in the world and in
Ukraine, radically changed requirements that employers put today forward the
graduates of the specialty "Tourism" on Ukrainian universities. In addition to a
high professional level a modern tourism specialist must master the rather high
level of foreign language competence for future professional activity, which
includes professional growth based on domestic and foreign achievements,
exchange experience with foreign colleagues, research and soon.
Concerning this a new paradigm of competent education has been very
popular at the higher educational establishments. Accordingly the activity of
educational institutions can be resulted in so-called "competence" that reflects
learning outcomes, value system, the forces that induce a particular type of
activity, communication and so on. That is the change in higher education includes
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improving process of vocational training, competent not only in professionall, but
also in communicative terms.
The level of future specialists, readiness to the communication activities
enabled to identify significant shortcomings in the process of vocational training:
low level of overall communicative competence; lack of knowledge about the
format of business meetings, interviews and negotiations; lack of abilities of active
listening and mental behavioral analysis; modeling their own positions and
attitudes of other participants of communicative pr; ignorance of foreign
languages; inability to establish and maintain interpersonal business contacts.
Concerning this, there is a contradiction between the requirements of the
communicative skills of future specialists in Tourism and the actual state of their
readiness for professional communication.
Communicative skills of specialists in Tourism are closely associated with
basic professional skills (analytical, constructive, forward-looking, projective,
organizational) to ensure its readiness for professional work in modern conditions.
Communicative skills are a necessary condition of effective professional
fulfillment of future specialist.
An important role in this process plays a communicative training for future
specialists in Tourism industry.
In general, the problem of implementing training technologies in the
educational process is considered attentively in many researehes . However,
Pedagogy is different approaches to the definition of "training" are viewed, in
particular:
- An important part of vocational training, which has the task of forming skills
and abilities (U. Goncharenko);
- Intensive training with a practical orientation (B. Bim-Bad)
- Active learning activities during which students determine (train) methods,
systems, phenomena, processes of future professional activities (A. Aksenov).
Also training can perform different function:
- Training as teaching methods (A. Aleksyuk, N. Nychkalo, A. Padalka);
- Training as way of learning (A. Kuklin, A. Shcherbakov);
- Training as an educational technology (V. Bezpalko, G. Kovalchuk S.
Sysoiev).
The most effective methods, of communicative skills formation training are
considered "case-study" and training, the tools that increase the level of
communicative skills, formation of future specialists in Tourism are - information
systems and telecommunications networks.
To make the training reach its goal, it must meet the following requirements:
defining the main goal; consideration of the basic theoretical knowledge of
students; the use of innovative learning technologies that contribute to cognitive
activity of students, their independence; high level of professional and methodical
competence of the teacher-coach; provision of training study material and technical
facilities, equipment, office equipment, documentation, training materials;
determining evaluation criteria [2, 134].
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So, can be highlighted the following integral components In simulating
different types of training:
1. Explanation (providing new information).
2. Demonstration (show the possibility of using knowledge).
3. Simulation right actions, forming a new experience.
4. Consolidation (practice) [3, p 24].
Foreign language training in tourism is an important compound of higher
education in tourism. The purpose of foreign language teaching in universities
where the future specialists Tourism are learning a foreign language as a means of
communication is getting a professional foreign language competence with the aim
of the successful implementation of future professional activity.
The formation of foreign language communicative competence required for
the future professional communication activities, includes the most urgent tasks of
professional Pedagogy, because the level of students training should be high
enough. This, in turn is needed for them them future career and will let:
linguistically competent and professionally interact with foreign partners in order
to develop tours, contract, explor the possibilities of potential partners, use
language directly to partners, business negotiations, sed agreements with foreign
and domestic partners and ensure their implementation based on existing
requirements and international contract law and others.
In recent years, the formation of the communicative competence of specialists
has been the subject of intense discussion in the Pedagogic community. However,
the real educational practice falls far short of the scientific and theoretical
developments of definite issue. Particularly it concerns the development and
implementation of organizational - pedagogical conditions of formation of the
future specialists, competence in different spheres.
Thus, an effective means of mastering the experience in tourism activity in
the period of vocational training is practically oriented on advanced technology
training, including training complex technologies, which provides the opportunity
of using such classes:
1. Input training.
2. Professional training (master class).
3. Current training.
4. The final game module.
Therefore, the training activities of getting the experience in Tourism activity
through complex of training technology foreseen the performance of professional
activities of students in independent professional problem solving within real
enterprise.
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ECONOMIC DOMINATION AS A REASON OF LANGUAGE
DOMINATION: ECONOMIC VS LANGUAGE ASPECT
―People are forced to adopt the dominant language or risk being left out in
the cold - economically and politically‖
Tatsuya Amano, University of Cambridge
When two or more cultural groups make contact and interact over a period of
time, language dominance often occurs. In this situation, one dominates the others
both culturally and linguistically. This in turn, causes the weaker to start using the
language of the more powerful until eventually it shifts its language and then its
culture over to that of the more dominant group. Eventually its own language and
culture dies.
Language dominance, language shift and language death are social and
linguistic phenomena that have been occurring for thousands of years. Historically,
there were two great waves of language dominance, and they were the Neolithic
revolution and the Colonial era [4]. We are now in the midst of a third great wave
– Globalization.
Globalization is mainly driven by the sole superpower – the United States and
its ally the United Kingdom. The result is that English has become the first truly
global language in human history. This global language and other lesser
international languages are causing language shift and death at an unprecedented
scale.
This thesis focuses on historical reasons of language becoming international
and economic reasons. Language dominance involves one language being
recognized as more important than other languages by two or more different
linguistic and cultural groups [4]. Within a region or country, when one language
becomes dominant over others, it‘s because it has more prestige or higher status in
that country, is favored by the government, and/or has the largest number of
speakers.
There is a link between a dominant language and economic, technological,
and cultural power. We stick to the opinion that languages become dominant
because they are associated with the prestige, status, socioeconomic success and
military superiority of their speakers. It should be point out it is not the numbers of
speakers that make a language spread, but who those speakers are in terms of their
status and power [4].
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English is spoken as a second or foreign language by an estimated 950 million
people. This is in addition to the 427 million native speakers of English [1]. The
first stage of the global spread of the English language was the result of the empire
building of Britain Empire - the largest in history, covering a quarter of the Earth‘s
land area, with a population of over 450 million people. The second stage was the
result of the cultural, political and economic preeminence of the USA, otherwise
known as neo-imperialism.
The primary aim of education in the colonies became the acquisition of the
English language, and the future academic and financial success of those living in
colonized countries came to depend mainly on their English language ability. After
World War II, when the colonized countries started to gain independence, the
English language maintained its influence by being selected as an official or
national language by ―leaders who were themselves the products of colonial
education‖ [4, p.57].
These factors contributed to English becoming either the sole dominant
language, or an official language, in over 75 territories with a combined population
of over 2.2 billion people [4, p.40].
On July 4th, 1776, thirteen British colonies located along the Atlantic
seaboard declared independence and founded the United States of America. The
U.S. economy has since become the largest in the world, and the dissolution of the
Soviet Union in 1991 left the United States as the world‘s sole superpower. The
global reach of America‘s cultural, political and economic influence has
contributed significantly to bolstering the dominant position of the English
language in the 20th and 21st centuries.
In the information age of the 21st century, a reported 45% of web-pages are
written in English [1], a situation not hindered by the fact that 8 of the top 10 most
visited websites in the world [2] (as of Sept. 2014) are based in America. In the
21st century, China is positioning itself to challenge America for the position of
the number one economic power in the world, but whether this will translate to
linguistic dominance remains to be seen [3].
Economic dominance is one of the precursors for defining a dominant cultural
and linguistic group. During the 20th century and up until the present, English has
maintained its dominance through the economic supremacy of the United States.
The US economy is now larger than the next three largest economies of
Japan, Germany, and Great Britain combined. The United States has the largest
and most diverse economy of any nation in the world. Monetarily, many countries
link their currency to the dollar such as the United Arab Emirates or use it as a
currency such as Ecuador and Panama. The oil and gold markets are also quoted in
dollars. The dollar is also the predominant reserve currency in the world, and more
than half of global reserves are in dollars.
Behind the power of the USA is its ally the UK, which supports the USA and
benefits from its success. Like the US, the UK also has a strong economy. It has
the fifth largest economy in the world in terms of market exchange rates and is the
second largest European Union economy after Germany. Its capital, London, is a
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major financial center in the world. Like the US, it has a strong and powerful stock
exchange that affects the world economy. The development of global corporations
is trans-national, but based largely in the UK and the USA. These corporations use
English as the medium of communication.
English is used as the medium for international business and it is so
entrenched that many English-speaking businesspeople don‘t bother learning other
languages. Indifference by members of a dominant linguistic group to learn
languages of weaker groups is one way that language dominance can be defined.
Because English is so established globally, those in business whose mother tongue
is English are ―automatically in a position of power compared to those who have to
learn it as an official language or foreign language‖ (Crystal, 2003, p. 15).
A few more words to conclude: neither political, economic, cultural,
technological nor military might alone can give one language international
prominence. It takes a sustained combination of all these powers to achieve that.
As a case in point, Japanese did not become a dominant language internationally
(although it did increase in popularity), despite Japan‘s incredible economic
success from the 1960s to 1990s.
Having said this, linguistic world orders do change. English was preceded by
Latin as the world‘s dominant language, which was put in place by the Roman
Empire and perpetuated by education and religion. But the days of Latin were cut
short by the rise of the British and American empires described above. It is
theoretically possible that English itself will, at some future time, be succeeded by
another language, promulgated by the economic, political and cultural might of its
native speakers.
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SPEECH ETIQUETTE IN THE HOTEL AND RESTAURANT
BUSINESS
st
In the 21 century many different spheres of life need qualified staff. There
isn‘t just an existence of the certificate. It is more about useful skills and
knowledge of particular sphere and an ability to use it in the right way.
As the hotel and restaurant industry is based on the permanent communication
between guests and staff, it is very important to realize the importance of this
connection. Communication creates reputation of the establishment. Of course it
can ruin it or improve and develop. For this reason management system sets an aim
to employ, train and motivate professionals.
It is extremely important for an establishment to have its own set of rules
where the staff can find any details and specialties of their job.
Office etiquette is a kind of official communication. It is based on the
understanding of service mission and, above all, understanding the importance of
the issue that is discussed. A service communication at any level must be imbued
with the knowledge and conviction that a discussed issue, equally important for the
communicator, and for the recipient.
Etiquette is a code of behaviour that delineates expectations for social
behaviour according to contemporary conventional norms within a society, social
class, or group. The French word etiquette, literally signifying a tag or label, was
used in a modern sense in English around 1750. Etiquette has changed and evolved
over the years [3].
People who work in hospitality industry have not only to communicate
perfectly, have good manners, but also have to know a lot about cultures, customs
and traditions of different countries. Of course some establishments don‘t serve
foreign guests. But the whole sphere is based on it. So it is a big responsibility to
the staff to introduce culture of his/her Motherland.
So the speech etiquette is the formal key for the staff to achieve more in their
life. They can go up on their carrier ladder and improve their skills. Nowadays the
requirement of knowledge of foreign language rapidly spread worldwide. Working
almost on any position in the hotel and restaurant complex the staff has to be
qualificated.
There are some strict requirements for the staff. For example, it is necessary
for the staff to have a good command of one foreign language for the reception in
1-2 stars hotels; free mastering of one foreign language for the reception
(documented with certificate of special courses as the minimum) in 3-5 stars
hotels; intermediate level of English for any service staff in 4-5 stars hotels.
Moreover language barrier can become a considerable obstacle to understand
and implement the guest‘s ask or need, which is one the most spread restriction for
the staff in 4-5 stars hotels [1].
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As we see knowledge and improvement of the command of foreign language
can help specialists who graduated from Universities and Institutes develop their
professional skills and achieve higher goals in their carrier life.
Not only service staff have the rules, any level of the personnel is involved.
Here is some main rules in the behavior and speech of the hotelier:

Don‘t discuss any argumentative topic in front of the guests and even
with your colleagues that could hurt others or create political, religious and other
argues.

Try to think beyond a guest.

Try to consistently exceed guests‘ expectations by always thinking one
step ahead of them and delivering the best possible service even before they could
ask for it.

Keep in mind that never be so hyperactive that your guest could be bored
with you [4].
By the way there are different rules and etiquette manners for the guest to
help the staff perform their job on high level. But often hospitality industry can be
challenging with remembering all orders and asks or dealing with unfriendly
customers [2].
To sum up it is necessary to admit that the job in the service industry can be
very stressful because of the complex influence of different factors. Despite the
position instruction staff has to show their professionalism, patience and respect to
the guests. The staff don‘t just serve the guests but also form a reputation and
authority for the establishment.
So speech etiquette plays essential role in the work of the establishment as the
one whole complex industry, that needs qualified staff for efficient and profitable
operation. Of course one of basic factors of this is meeting the needs of the
customers. Then as better the customer is satisfied, the more profit and
achievement the establishment can finally get.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Серед багатьох проблем розвитку фізичної культури, перш за все,
хотілося б зазначити відсутність у студентів мотивації та й взагалі бажання
займатись спортом і це при зростаючій залежності до новітніх технічних
пристроїв. Відсутність нормального фізичного навантаження на організм та
за довгого перебування в сидячому положенні – прямий шлях до гіподинамії.
Отже, перед нами проблема варта негайного аналізу та вирішення.
Кандидат медичних наук Футорний С.М. проводив дослідження на тему
актуальних проблем розвитку фізичного виховання. За його даними,
основним завданням, яке першочергово має вирішувати фізичне виховання, є
формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури,
потреби у регулярних заняттях фізичними вправами. З цим погодилися 58,8%
опитаних викладачів фізкультури [1, c. 96]. Звідси очевидно, що викладачі
активно намагаються вирішити цю проблему, але поки що не відбулося
ніяких значних зрушень в бік покращення. До речі, цікавим фактом є те, що
78% викладачів фізкультури не повністю задоволені програмою.
Друга проблема пов‘язана з тим, що на заняттях з фізкультури студенти
виконують поставлені перед ними завдання, то систематично займатись
самостійно більшість з них взагалі не бажає. Згідно з базовою програмою
фізичного виховання у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації
самостійна робота студента має стати однією з найважливіших складових
навчального процесу [2, с.139]. Варто зазначити, що самостійну роботу
виконує мізерно низький відсоток студентів а якщо точніше, то лише ті, хто
реально зацікавлений певним видом спорту. Фізичне виховання включає
різні види спорту, тобто забезпечує комплексний розвиток індивідуума, а,
отже, потрібно шукати інші шляхи для того, щоб мотивувати
студентів,потрібно використовувати інноваційні технології.
І третьою, нагальною у своєму вирішенні є проблема забезпечення
формування духовно-фізичного розвитку особистості у системі фізичного
виховання. Духовно-фізичний розвиток особистості – одна з постійних
проблем, без успішного розв'язання якої неможливе виховання всебічно
розвиненої особистості. Через відсутність духовних цінностей і відповідної
мотивації, усвідомленої потреби в руховій активності, студенти часто не
розуміють наскільки необхідними є систематичні заняття фізичними
вправами як ефективний та універсальний засіб фізичного й духовного
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розвитку. Як відзначає доктор педагогічних наук, професор Ю. Ніколаєв, у
багатьох студентів, а в масштабах країни – у більшості населення
недостатній рівень здоров'я, низький розвиток фізичних якостей і фізичної
підготовленості, має місце фізична безграмотність, відсутність потреб у
заняттях фізичними вправами, в освоєнні різноманітних цінностей фізичної
культури. Однієї із причин, найімовірніше, є виключно прикладний характер
практики фізичного виховання, тобто з переважним впливом на тілесну
сторону людини. При цьому недооцінюються можливості фізичної культури
у формуванні духовно-ціннісної сторони людини (розвиток її моральних,
інтелектуальних, естетичних та духовних компонентів). У свою чергу, саме
навчально-виховний процес з фізичного виховання безпосередньо може
вплинути на зміну цього ставлення і на формування у студентів духовних і
фізичних якостей. Сучасна система фізичної освіти відкидає педагогічний
процес, що не торкається душі студента, не будить емоцій, естетичних
почуттів, не дає простору для розвитку особистості, а вимагає лише
механічного виконання фізичних вправ. Проблема взаємозв'язку духовної і
фізичної культури знайшла відображення у роботах Н. Візітея, А. Новикова,
А. Матвєєва, А. Лубишевой, Ю. Ніколаєва, Т. Ротерс та інших вчених [3].
У сучасному суспільстві велика увага приділяється вихованню у людей
свідомого ставлення до фізичного розвитку, стану свого здоров'я, адже
людина, яка знає та усвідомлює користь від регулярних занять фізичною
культурою та спортом і вміє на практиці реалізувати ці знання, здатна на
творчу, активну, суспільно-громадську діяльність. Опрацьовані дослідження
свідчать про те, що на момент вступу до ВНЗ різні відхилення у стані
здоров‘я спостерігаються у кожного другого підлітка. Це пояснюється тим,
що навчання у школі супроводжувалось дефіцитом рухової активності,
нервовим перенапруженням, необхідністю засвоєння та переробки учнями
великої кількості інформації [2]. Одним зі шляхів вирішення дефіциту
рухової активності є підвищення уваги до фізичного виховання, пошук нових
форм та засобів навчання, впровадження в навчальний процес інноваційних
педагогічних технологій, які дозволяють удосконалити навчально-виховний
процес у відповідності до сучасних вимог. Використання сучасних
технологій на заняттях фізичної культури дає змогу викладачеві найбільш
якісно виконувати одну із важливих вимог до сучасного навчального процесу
у поєднанні з освітньою спрямованістю досягти високої моторної
компактності, динамічності, емоційності, які стимулюють інтерес студентів
до занять фізичними вправами. На підставі досліджень встановлено, що
факторами підвищення рівня фізичної підготовленості студента є:
– систематичні заняття фізичною культурою і спортом;
– профілактика захворювань;
– загартування організму;
– раціональне харчування;
– боротьба із шкідливими звичками;
– активний відпочинок.
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І на кінець, хотілося б зазначити, що законодавством України
передбачено викладання фізичного виховання протягом 1-4 курсів, але
програма більшості вузів цього не передбачає, а години викладання
скорочують удвічі, залишаючи даний предмет лише на перших двох курсах.
Таким чином можна констатувати, що необхідність фізичної культури як
навчальної дисципліни у вищому навчальному закладі визначається такими
напрямками, як виховання самостійної, само розвиненої особистості, здібної
робити свідомий вибір, уміння управляти процесом прийняття
відповідальних рішень, підтримка соціально-обгрунтованого рівня фізичної
підготовленості для професійної діяльності, протидія її засобами негативним
факторам, які впливають на здоров‘я, вміння самостійно використовувати
засоби фізичної культури під час відпочинку, формування загальної і
професійної культури, здорового способу життя. Розуміння сенсу занять дає
можливість цілеспрямовано керувати процесом набуття знань, умінь та
навиків, тобто процесом самовдосконалення. Не випадково кращими у
педагогічному відношенні вважаються ті теорії навчання, які базуються на
розумінні студентами сутності предмету, що вивчається.
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АКВАФІТНЕС ЯК ІННОВАЦІЙНА ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧА ТЕХНОЛОГІЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Існуюча програма курсу "Фізичне виховання" [1], в тому вигляді, у
якому вона є на етапі сучасного соціально-економічного розвитку
суспільства, не в змозі виконувати поставленні перед нею завдання
оздоровлення молодого покоління.
Актуальною є проблема пошуку ефективних шляхів підвищення
фізичного розвитку молоді за рахунок упровадження новітніх фізкультурнооздоровчих технологій, які сприяють зростанню позитивної мотивації
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студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом [2, 3]. З цією
метою науковці пропонують зупинити свій вибір на такому середовищі, як
вода, що має особливий вплив на організм людини. Тому розробка та
впровадження в процес фізичного виховання фізкультурно-оздоровчих
технологій, а саме, програм з аквафітнесу, має стати одним із кардинальних
чинників, які необхідно застосовувати для оздоровлення здобувачів вищої
освіти [4].
Однією з сучасних і перспективних технологій фізичного виховання є
аквафітнес. На думку фахівців оздоровча дія аквафітнесу обумовлена
активізацією найважливіших функціональних систем організму, високою
енергетичною вартістю роботи, феноменом гравітаційного розвантаження
опорно-рухового апарату, наявністю стійкого ефекту загартовування.
Систематичні заняття у воді показані усім практично здоровим людям будьякого віку і характеризуються широким спектром цільової спрямованості:
лікувально-профілактичної,
навчальної,
рекреативної,
кондиційної,
спортивно-орієнтовної [4].
В залежності від спрямованості занять, фізичні вправи у водному
середовищі можна застосовувати у формі дистанційного плавання з
використанням спортивних, змішаних і прикладних засобів; ігор та
інноваційних форм рухової активності, а саме: аквааеробіки, аквадансу,
акваджогінгу, аквабоксу тощо. Причому, інноваційним формам останнім
часом надається певний пріоритет через забезпечення диференційованої дії
на морфофункціональні показники організму, високий емоційний фон на
заняттях, великий вибір додаткових технічних засобів, ефективне
використання басейнів різної конфігурації [4].
Науковці сходяться на думці, що ефективність занять аквафітнесом
значною мірою залежить також від інтеграційності програм, які побудовані з
використанням різних форм тренувань [4].
Залежно від віку, рівня фізичної та функціональної підготовленості
методи проведення занять можуть бути: індивідуальними, малогруповими,
груповими і самостійними [4].
Заслуговує на увагу те, що основні рухи під час занять фізичними
вправами у воді виконуються з вихідних положень стоячи, у напівприсіді,
лежачи, з рухливою і нерухливою опорою, на мілкій та середній глибині, на
глибокій воді – без опори та з опорою біля бортика, з предметами, а також з
підтримкою партнерів [4].
Структура занять аквафітнесом є загальноприйнятою: підготовча,
основна і заключна частини.
Як стверджують фахівці, особливість підготовчої частини полягає
насамперед в акцентуванні уваги на активізацію роботи тих м‘язових груп,
які забезпечують високоамплітудні рухи в гомілковостопних, колінних,
хребцевих, плечових, ліктьових суглобах. Вправи виконуються з
інтенсивністю 50-60 акц. хв-1 [4].
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Тривалість основної частини заняття становить 70-75% від загальної
його
тривалості.
Робота
виконується
в
аеробному
режимі
енергозабезпечення. З цією метою використовуються циклічні вправи (біг,
ходьба), а також інші інноваційні форми занять, насамперед акваджогінг,
аквабілдинг, акваданс тощо. Важливою умовою досягнення тренувального
ефекту є використання в основній частині заняття елементів синхронного
плавання, виконання фізичних вправ за методом так званих "ігрових
станцій", а також "аквааеробних хвиль" (швидкісні пересічення усієї площі
басейну в різних напрямках різними способами) [4].
В заключній частині заняття, яка становить 10-15% від загального часу з
метою відновлення частоти серцевих скорочень використовуються вправи на
гнучкість, які виконуються в повільному темпі з великою амплітудою рухів
різних частин тіла (аквастретчинг) та вправи на розслаблення м'язів
(гідрорелаксація) [4].
Висновки. Для покращення функціональної і фізичної підготовленості
студентської молоді рекомендовано застосовувати інноваційні фізкультурнооздоровчі технології, до яких належить аквафітнес. При плануванні занять
потрібно враховувати рівень фізичного стану студентів. Для досягнення
найбільш очікуваного ефекту від таких занять їх періодичність повинна
складати 2-3 заняття на тиждень, а тривалість може варіюватись в межах 35
60 хвилин. Оптимізація засобів дії в аквафітнесі відбувається за рахунок
зміни рівня води, шляхом диференціювання амплітуди, темпу,
координаційної складності рухів, підбору адекватних температурних
режимів.
Особливості фізичної діяльності під час занять аквафітнесом зумовлені
рядом фізичних та механічних чинників, які впливають на людину у воді
(щільністю, в‘язкістю, теплопровідністю, виштовхуючою силою, лобовим
опором, гідростатичним тиском) та створюють сприятливі умови для роботи
усіх систем організму, а саме серцево-судинної, дихальної, нервової, травної,
видільної, крові, опорно-рухового апарату тощо.
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НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток
організму і вдосконалення його функцій.
На сучасному етапі розвитку освіти значне місце приділяється
впровадженню в навчально-виховний процес інноваційних технологій,
орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем
оздоровлення що допоможе молодим людям встановити зв‘язки з природою,
навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії
між тілом і духом.
Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи, з використанням
інноваційних технологій в системі фізичного виховання безперечно залежить
від самого викладача, його професіоналізму, творчості й майстерності, і
безперечно – бажання впроваджувати цей напрямок, розвитку здобувачів в
практику своєї професійної діяльності.
На сьогодні термін «технологія» є актуальним і поступово входить в
педагогічний процес. Проте, незважаючи на наявність загальних підходів до
змісту інноваційних технологій, загальних принципів, правил їх побудови
практично не існує, а застосування тих чи інших технологій визначається
конкретним змістом кожного впровадженого проекту.
Проблема вдосконалення процесу фізичного виховання зумовлена також
погіршенням стану здоров'я студентської молоді. Тому перед системою
освіти постає проблема переходу від традиційного виховання до виховання
інноваційного виду. В основі такого навчання повинна бути турбота про
здоров‘я студентської молоді, яка є майбутнім країни та нації. За таких
обставин проблема визначення ефективності застосування інноваційних
засобів у фізичному вихованні студентів вимагає подальшого вивчення та
уточнення.
Основними причинами необхідності створення інноваційних технологій
фізичного виховання в університетах є незадовільний стан фізичного
здоров‘я та рухової активності студентської молоді; поява нового
програмного забезпечення, яке дає змогу поліпшити розвиток фізичних
якостей здобувачів; інтегрування наукових досягнень та обмін інформацією
щодо фізичного виховання; переосмислення історичної спадщини з питань
фізичного виховання молоді в Україні та інших країнах.
Згідно із сучасними дослідженнями науковців, стає очевидним, що
низький фізичний розвиток молодого покоління вказує на те, що наявна
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система фізичної культури не здатна повною мірою забезпечити повноцінний
розвиток здоров‘я особистості. Спроби трохи вдосконалити традиційні
технології фізичної культури створюють лише передумови для деякої
модернізації самого процесу формування фізичного розвитку людини, але не
формування фізичної культури особистості. Технології фізичної культури
повинні передбачати інтеграцію фізичного навчання та фізичного виховання,
фізичного розвитку й фізичного збереження здоров‘я особистості.
Специфічна спрямованість у використанні засобів, методів, форм навчання й
виховання у сфері фізичної культури призвела до розриву освіти та фізичної
культури – здобувачі не повністю усвідомлюють і не сприймають фізичну
культуру як життєво важливу цінність. Унаслідок цього фізична культура як
навчальний предмет вищих навчальних закладів не виконує повною мірою
своєї важливої функції – формування дієвого ставлення людини до власного
фізичного вдосконалення.
Забезпечення ефективного функціонування системи фізичного
виховання студентської молоді у сучасних умовах вимагає пошуку новітніх
оптимальних та, головне, ефективних технологій. Хоча останнім часом учені
спрямували свої зусилля на оновлення та пошук шляхів формування
культури здоров‘я молоді, проте впровадження інноваційних технологій в
систему фізичного виховання ще не достатньо вивчене та потребує
удосконалення. Тому важливим аспектом є формування у здобувачів звички
до систематичних занять руховою активністю і здорового способу
життя. Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя й
працювати над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням,
дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. Однією з
найважливіших причин, які призводять до погіршення стану здоров'я, є
недостатньо високий рівень культури здоров'я.
Окрім цього суспільство, затягнуте на багаторічні суперечливі реформи
в системі вищої освіти, спроба реструктуризації системи фізичного
виховання в ВНЗ, згідно європейської кредитово-модульної системи
призвела до скорочення учбового часу з фізичного виховання і переводі 60%
часу на самостійні заняття. Все це зумовило необхідність пошуку
інноваційних технологій, здатних підвищити в короткі терміни ефективність
педагогічного процесу.
В умовах впливу негативних чинників довкілля, соціально-економічних
негараздів, зниження ролі моральних цінностей, що призводять до
ослаблення здоров'я, особлива роль у підготовці фізично і духовно здорової,
соціально і професійно-компетентної, активної і відповідальної особистості
належить фізичному вихованню студентської молоді.
Інноваційні процеси в системі фізичного виховання диктуються новими
соціально-економічними умовами, соціальними запитами суспільства.
Усвідомлення необхідності змін у ставленні людини до зовнішніх
інформаційних
впливів,
прискорить
формування
зацікавленості
університетської молоді до занять фізичним вихованням. Хоча останнім
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часом учені спрямували свої зусилля на оновлення і пошук шляхів
формування культури здоров‘я молоді, однак питання впровадження
інноваційних технологій в систему фізичного виховання, ще чекає свого
вивчення і удосконалення.
Отже, саме нові шляхи, засоби і раціональні методи фізичного виховання,
що створені в процесі творчої діяльності людства виокремлюємо як інноваційні
(новітні) технології фізичного виховання. Вважаємо важливим наголосити, що
до таких технологій ми відносимо також запозичені з метою творчого
використання оздоровчі системи різних народів світу (хатха-йога, карате,
бусідо, сумо, східні танці тощо).
Система фізичного виховання в умовах сучасного навчального закладу
повинна бути побудована таким чином, щоб фізичні вправи були доцільними
не тільки з точки зору фізіологічної та функціональної, а й виховної та
естетичної. Спираючись на це, різноманітні новітні технології фізичного
вдосконалення, що включають різноманітні танцювальні та ритмічні вправи
(різновиди аеробіки: степ-, тайбо-, аква-; бейлі-денс, шейпінг тощо)
сприятимуть формуванню правильної постави, гарної ходи, розвитку
ритмічності та координації рухів.
В умовах розвитку сучасного суспільства важливе місце в його
становленні займає фізична культура, яка забезпечує його формування та є
частиною загальної культури. Основне завдання суспільства  забезпечення
оптимального життя людей. Кожна людина мусить прокласти свій шлях
таким чином, щоб створити потрібні умови для повноцінного фізичного,
інтелектуального, духовного розвитку та виховати позитивне ставлення до
свого здоров‘я й фізичної активності.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ЦІЛІСНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
Формування, збереження і зміцнення здоров‘я дітей та дорослих
громадян України – одна з актуальних проблем нашого суспільства.
Розбудова держави, її подальший розвиток напряму залежать від здоров‘я
населення, від збільшення кількості здорових, міцних, сильних духом і тілом
людей. Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним
завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному, фізичному
зростанню молодого покоління. Гармонійний та всебічний розвиток
особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні
можливості організму людини і реалізується через формування здорового
способу життя.
Студенти – це майбутня еліта суспільства,його розумовий потенціал.
Студенти – це також майбутні творці матеріальних і духовних придбань
країни, а в теперішній час – це лице нації, її краса, енергія, активність,
творчість. Крім того, студенти – це майбутні батьки й матері дітей, і тому
вони несуть потенціал здоров‘я майбутніх поколінь. Отже, збереження й
поліпшення здоров‘я студентської молоді є найважливішим завданням
сучасності.
Але в теперішній час здоров‘я студентів перетворилося в справжню
проблему, що пов‘язано з рядом зовнішніх і внутрішніх факторів, таких як:
погіршення екологічного середовища, збільшення різних залежностей(як
паління, вживання алкоголю, наркоманія, ігроманія, ІНТЕРНЕТ –
залежності), підвищення розумових та психічних навантажень, зменшення
фізичної активності, поява нових інфекційних захворювань(як СНІД),
зменшення вольового контролю поведінки.
Саме тому створення відеофільмів, сайтів, відеороликів із застосуванням
інтерактивних технологій, які висвітлюють негативні фактори здоров‘я та
формують потребу здорового способу життя, є важливим завданням
сучасності.
Новим етапом в еволюції сучасної освіти є впровадження
технологічного підходу, що є об‘єктивним процесом в розвитку людини.
Поняття «технологія» в педагогіку прийшло з виробництва. Таким чином
«технологія» визначає алгоритм за допомогою якого отримується
запланований результат. Увага до педагогічної технології на Україні
починається прослідковуватись з кінця 70-х років минулого століття. На
сьогодні у науковців немає єдиної думки стосовно поняття « педагогічна
технологія» . Близько 300 тлумачень існує у науковій літературі. За
визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод
створення, застосування і визначення цього процесу викладання і засвоєння
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знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм
завданням вважає оптимізацію форм освіти. Також одними з головних
технологій є:
- Виховна технологія – це операційний вплив під час взаємоспілкування
педагога зі студентами, з метою найвищого розвитку особистості як суб‘єкта;
як система знань, необхідних педагогу для реалізації стратегій, тактики,
процедури виховання.
- Соціальна технологія – це упорядкована система процедур та
операцій, за допомогою яких реалізується певний соціальний проект або
конкретна цілеспрямована ідея перетворення (реорганізації, модернізації або
вдосконалення) соціальної роботи.
- Технологія превентивної роботи – це сукупність прийомів, методів та
впливів, що застосовуються педагогами, психологами, соціальними,
медичними працівниками, правоохоронними органами з метою досягнення
успіху превентивного виховання.
- Інтерактивні технології – це взаємодія партнерів , у спілкування
інтерпретується ситуація і конструюються особистісні дії.
- Технології навчання, які спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і
навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної
поведінки.
Отже поняття «здоров‘язберігаючі технології» об‘єднує в собі всі
напрями діяльності ВНЗ щодо формування, збереження та зміцнення
здоров‘я студентів. Слід зазначити, що усі здоров‘язберігаючі технології, що
використовуються в навчально-виховному процесі, можна розділити на три
основні групи:
 технології, що забезпечують гігієнічно оптимальні умови освітнього
процесу;
 технології оптимальної організації учбового процесу і фізичної
активності школярів;
 різноманітні психолого-педагогічні технології, які використовуються
на уроках і в позаурочній діяльності педагогами і вихователями.
Уроки по всіх предметах повинні базуватися з врахуванням
індивідуальних особливостей учнів, це можливо досягнути при активному
застосуванні
наступних
освітніх
технології
здоров‘язберігаючої
спрямованості:
 технологія особистісно-орієнтованого навчання передбачає розвиток
особистих якостей студентів за допомогою учбових предметів;
 технологія диференційованого навчання дозволяє здійснювати облік
особливостей;
 технологія проблемного навчання створює умови для самовираження
студентів, дозволяє використовувати різноманітні прийоми, сприяючі появі і
збереженню інтересу до учбового матеріалу;
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 технологія діалогового навчання дає можливість педагогові
перетворити урок на простір ефективного спілкування, створюються умови
для самовираження студентів, сприятливого психологічного фону;
 технологія рефлексивного навчання дає можливість відстежувати в
процесі уроку рівень розуміння учбового матеріалу.
Впровадження здоров‘язберігаючих освітніх технологій пов‘язано з
використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих,
лікувально-оздоровчих),
соціально-адаптованих,
екологічних
здоров‘язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки
життєдіяльності.
Сутність здоров‘язберігаючих та здоров‘яформуючих технологій постає
в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати
наявний стан студентів, формувати більш високий рівень їхнього здоров‘я,
навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників
індивідуального розвитку, прогнозувати можливість зміни здоров‘я і
проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні
заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її
мінімальної фізіологічної «вартості», поліпшення якості життя суб‘єктів
освітнього середовища.
Позитивний вплив впровадження інтерактивних, педагогічних
технологій для формування здорового способу життя студентської молоді
сприяють умовам навчання студентів та оптимізують організацію
навчального процесу, та забезпечують
повноцінний та раціональноорганізований руховий режим.
Список використаних джерел:
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издоровья нации / Ю.А. Бородин, В.Б. Добровольский , А.А. Мальцев,
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ЦІЛІСНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
У сучасних умовах зростання соціальної динаміки життя, науковотехнічного прогресу і потребі суспільства в здорових трудових ресурсах та
інших чинників, - роль здоров‘я майбутнього фахівця значно підвищується.
Застосування здоров‘язберігаючих технологій у процесі цілісного розвитку
особистості студента є потужним засобом, оскільки конкурентоспроможною
є лише фізично здорова, активна, соціально адаптована людина та ціліснорозвинена молодь.
Аналіз психолого-наукових джерел засвідчує, що проблема
використання студентами здоров‘язберігаючих технологій у навчальному
процесі та розвитку все більше привертає увагу та досліджується вченими у
різних напрямах. Проблема навчання і розвитку здорової людини, створення
здорових умов навчання займалися: К. Гельвецій, Д. Локк, В.
Сухомлинський, Ж.Ж. Руссо. Деякі аспекти здоров‘язбереження молодого
покоління та впровадження здоров‘язберігаючих технологій у процесі
розвитку майбутніх фахівців, досліджували Н. Завидівська, Н. Фалькова та
такі російські вчені, як: Л. Антонова, Д. Вікторов, Ю. Науменко, М. Смірнов,
І. Чупара та інші.
Поняття ―здоров‘язберігаючі технології‖ тісно взаємопов‘язане з
такими провідними категоріями, як ―здоров‘я‖, ―здоров‘язбереження‖,
―технології‖. Мета роботи й полягає у визначенні напрямків реалізації ідей
здоров‘язберігаючих технологій у розвитку студентів.
Всесвітня організація охорони здоров‘я вважає: ―Здоров‘я – це стан
повного фізичного, духовного і соціального благополуччя людини, а не лише
відсутність хвороб і фізичних дефектів‖.
Здоров‘я є людським феноменом, даром, який у філософській літературі
розглядається, як «життєва цінність, що займає верхню ступінь в ієрархії
цінностей людини в системі таких категорій людського буття, як гармонія і
краса, інтереси та ідеали, творча праця, щастя і зміст життя».
Термін ―здоров‘я‖ є присутнім у філософських категоріях: буття –
небуття, живе – неживе, життя – смерть, здоров‘я – хвороба, лікування –
профілактика тощо.
Термін ―здоров‘язбереження‖ на сьогодні не має однозначного
трактування. Проведене наукове дослідження дозволяє виділити найбільш
поширені підходи до визначення його суті .
Таким чином, здоров‘язбереження, як навчально-виховний процес,
передбачає створення безпечних і комфортних умов для вихованців у
навчальному закладі, забезпечення цілісного розвитку особистості, що тим
самим сприяє здоров‘ю студентів.
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Навчально-виховний процес спрямований на здоров‘язбереження у
підготовці майбутніх бакалаврів передбачає декілька напрямів [10]:
1. Здоров‘язберігаючі освітні технології – сукупність педагогічних
прийомів і методів, умов та технологій для безпечного навчання та розвитку
в освітньому закладі, засновані на наочності та поданні різноманітних форм
надання інформації для створення емоційно-сприятливої мотивації суб‘єктам
освітнього процесу до цілісного розвитку («педагогіка успіху») [2, с. 383384].
2. Забезпечення безпеки життєдіяльності - передбачаються технології
щодо визначення й упровадження в навчально-виховний процес безпечних
умов навчання, а також рекомендацій і положень фахівців по охороні праці
тощо.
3. Медико-гігієнічний (дотримання санітарно-гігієнічних умов; аналіз
динаміки здоров‘я і рівня захворюваності; проведення та організація заходів
із санітарно - гігієнічної просвіти тощо);
4. Лікарсько-оздоровчий - полягає в упроваджені лікувальної
педагогіки та фізкультури, що впливає на відновлення фізичного здоров‘я
особи.
5. Особистісно-розвивальні та адаптаційні технології передбачають
проведення соціально-психологічних тренінгів, програм соціальної
педагогіки та психологічної адаптації особистості.
6. Екологічно-здоров‘язберігаючий
(створення
оптимальноекологічних умов діяльності учасників освітнього процесу);
7. Фізкультурно-оздоровчі технології. Їх реалізація - застосування
певних занять навчання і виховання: закалювання, швидкості, витривалості,
гнучкості тощо;
Особливої уваги для розвитку студентів,
потребує категорія
«здоров‘язберігаючі технології». В реальній освітній практиці існують різні
спірні підходи до розуміння їх суті.
Взагалі, під здоров‘язберігаючою освітньою технологією трактують
систему, що створює максимально можливі умови для збереження, зміцнення
та розвитку інтелектуального, духовного, емоційного, особистісного і
фізичного, здоров'я всіх суб'єктів освіти (учнів, педагогів і ін.) [6, с. 37-39].
Аналіз методичної, науково-педагогічної інформації та літератури
дозволяє виділити такі шляхи реалізації основних ідей здоров‘язберігаючих
технологій в процесі здобуття освіти студентами:
- державне регулювання та виконання концепцій здоров‘язберігаючих
технологій;
- організація, закладами освіти, навчально-виховного процесу на
принципах здоров‘язбереження;
- формування культури здоров‘язбереження молодих людей.
Основні напрями які забезпечують вплив на функціонування культури
здоров‘язбереження є:
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вплив свідомості студента (проведення відповідних лекцій, бесід,
диспутів);
- коригування його емоційно-чуттєвої сфери (виховні години, конкурси);
- формування корисних звичок здоров'язбереження студентами і досвіду
поведінки (щоденні «фізкультхвилинки», закалювання, спортивні естафети,
санітарно-гігієнічні норми) [7].
Отже, самоствердження здоров‘язберігаючих технологій вимагає
постійного прагнення студентів до самовдосконалення та формування
особистісної здоров'язберігаючої позиції. Адже, цілісний розвиток
відбувається завдяки тому, що вони формують та збільшують свої знання
щодо здоров‘язбереження, коригують свою поведінку та виробляють певні
риси відповідно до цих знань, які безпосередньо впливають на їхнє мислення,
свідомість, світогляд ( принципи та ідеали, прагнення і норми).
«Ми створюємо технології, які створюють нас», М. Маклюен.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ХАРЧОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ЛЮДИНИ
З проблемою різного роду психологічних залежностей в певній мірі
стикається кожна людина. Для ефективної боротьби із ними, важливим є
аналіз причини виникнення цих залежностей, види та шляхи їх поширення.
Обрана нами тематика стосуватиметься харчової залежності та шляхів її
подолання.
Метою цієї роботи є характеристика поняття психологічних розладів,
пов‘язаних із залежністю, окреслення психологічної сутності харчової
залежності та пошук шляхів її подолання.
Проблемам психологічних аспектів залежності присвячено праці
Бондарчук О. І., Варій М.Й., Пріленского А.В., Пріленского Б.Ю., Семке В.Я.
та ін.
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Оцінка будь-якої поведінки передбачає порівняння її з певною нормою.
За результатами порівняння з нормою визначають нормальну і аномальну
(девіантну) поведінку особистості. Девіантна поведінка являє собою систему
вчинків особистості, що відхиляються від норми. Виділяють позитивні і
негативні девіації [1, с. 4-5].
Однією з форм негативної девіантної поведінки є адикція – поведінка
особистості, обтяжена залежністю. Загалом для особистості з адиктивною
поведінкою характерним є звуження часової перспективи, вона висуває перед
собою цілі, досягнення яких має відбутися найближчим часом. Таким особам
властива впевненість у тому, що життя занадто коротке і не варто себе
обмежувати, сподіватися на майбутнє і зберігати себе для нього [1, с. 12].
Ризик залежної поведінки в тому, що певний ступінь дисгармонії
поглиблюється, знижує психологічну стійкість особистості, порушує її
нормальне функціонування в тих сферах буття, які не пов´язані з напрямом
активності. Якщо акцент активності виражений сильно, то слідом за
дисгармонією виникають психічні відхилення і фізичні розлади.
Зниження психічної стійкості збільшує ризик виникнення залежності.
Вчені виокремлюють три основні групи психологічних залежностей: хімічну,
односпрямовану (акцентуровану) активність, інтеракційну.
Хімічна залежність виникає у разі виходу емоціогенних подій за межі
оптимуму – їхнього дефіциту або перенасичення. Зрозуміло, що особливо
значущі позитивні емоції – щодо їхньої бажаності й необхідності. Що вужчі в
цієї людини межі оптимуму (як індивідуальної характеристики), то менша її
психічна стійкість.
Одна з причин односпрямованої (акцентурованої) активності
(захоплення іграми, сексом, трудоголізм) – особистісна дисгармонія, а саме:
недостатній особистісний розвиток і функціонування у сфері духовного
буття, у напрямі пізнання і самопізнання, міжособистісної взаємодії. Ця
залежність виникає як певний варіант компенсації перебільшення цінності
подій, породжуваних в акцентурованій активності, як спроба витіснити
значення інших цінностей, не пов´язаних з акцентурованою активністю.
Зниження самодостатності, автентичності у разі браку самоідентифікації
, ослабленні почуття соціальної належності до певної групи – усе це умови,
які спрямовують до інтеракційної залежності (наприклад, від деструктивного
культу, чи «фатальної» закоханості). Фрустрована потреба бути прийнятим
іншими, недостатній авторитет і повага в значущому колі, знижена
самоповага, підштовхують індивіда до глибшого занурення в інтеракцію [2,
с. 849].
Особливо актуальною у сучасному суспільстві є проблема харчової
залежності, адже їжа є невід‘ємним джерелом нашого життя. Однак, досить
легко перейти межу між задоволенням своїх фізіологічних потреб і
надмірним споживанням продуктів харчування, яке стає безконтрольним і
приводить до негативних наслідків, викликає залежність.
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Їжа завжди пов'язана із задоволенням, причому отримання цього
задоволення – на відміну від багатьох інших – у міру дорослішання все
більше можливе в автономному, незалежному від інших, форматі. Харчова
залежність, зазвичай, бере свій початок ще у ранньому віці. Якщо дорослі
можуть відмовлятися виконувати бажання дитини, то, в міру свого
дорослішання, вона все більше отримує доступ до самозадоволення через
їжу.
Їжею заповнюють дефіцит любові, визнання, уваги до себе. У ній
вбачають стіну своєї стійкості перед атаками негативних емоцій і страхів.
Отримують через їжу розраду і підтримку. В результаті укорінюється віра в
те, що їжа – основне і найбезпечніше джерело задоволення [3, с. 8-9].
Адикція до їжі виникає тоді, коли їжа використовується у вигляді
адиктивного агента, застосовуючи який людина тікає від суб'єктивної
реальності. Під час фрустрації виникає прагнення «заїсти» неприємність. Це
вдається, оскільки відбувається фіксація на смакових відчуттях і витіснення
неприємних переживань. Може з'явитися прагнення затягнути процес їжі в
часі: довше і більше їсти.
Проте залежність від їжі можна і треба долати. Спосіб корекції харчової
адикції включає в себе комплексну терапію. Застосовується визнаний у
всьому світі метод лікування харчових розладів: поєднання психотерапії,
тілесно орієнтованої терапії та дієтології. Також слід враховувати, що багато
залежить від формату захворювання, ригідності психіки та готовності
клієнта, що звертається за допомогою, усвідомити свою залежність [4, с. 102105].
Зазвичай, лікування людей з харчовою залежністю проводиться
одночасно двома фахівцями: дієтологом і психотерапевтом. Зустрічі не
тільки з лікарем, а ще й з групою таких же людей, будуть постійно
підтримувати, і мотивувати людину, що страждає від харчової залежності, на
дотримання дієти. Як правило, на таких сеансах вчать переглядати своє
ставлення до їжі. Спеціальні програми спрямовані на усвідомлення, що їжа –
це не нагорода і не ліки від неприємностей, а всього лише спосіб отримувати
речовини, необхідні для повноцінного життя.
Головне в процесі одужання від харчової залежності – усвідомлення
існування проблеми [5, с. 48].
Таким чином, було з‘ясовано, що харчова залежність – це одна з форм
девіантної поведінки. Серед причин харчової залежності нами окреслено
низку аспектів, пов‘язаних із намаганням компенсації дефіциту уваги
внаслідок стресових ситуацій. Така залежна поведінка виникає і розвивається
непомітно. Попри тенденцію збільшення кількості людей, що страждають на
харчову залежність, існують способи боротьби із нею. Нами виокремлено три
фактори успішної боротьби із цим видом залежності, а саме: визнання
людиною існування харчової залежності, особисте прагнення її позбутися,
раціональне харчування, поєднання групової та індивідуальної психотерапії.
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