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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Анастасія Лупу
Науковий керівник: Морозова Л. П., д. філос. н., професор.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЩА ОСВІТА ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Освіта належить до вищих цінностей людини і суспільства: вона є
передумовою їх існування та розвитку. Саме у сфері освіти послідовно
розвиваються здібності та формуються життєві прагнення всього населення.
Чим вищий освітній рівень особистості, тим ширші її можливості
створення оптимальних умов життя і праці.
У законі України «Про освіту» визначається що: «Освіта — основа
інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного
розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини,
як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на
цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу
підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства
кваліфікованими фахівцями» [3].
Сучасна людина проживає в умовах надзвичайно насиченого
інформаційного середовища, в епіцентрі швидкоплинних деструктивних
глобальних процесів. Ці процеси є наслідком свідомої діяльності людства
найбільш глибокі корені яких знаходяться не в технічній, економічній
політичній сферах впливу, а в гуманітарній, тобто в світогляді, освіті
вихованні самої людини.
Проблема формування ціннісного ставлення до освіти є однією з
актуальних проблем сучасної педагогіки, філософії та методики науковопедагогічних досліджень. Пильна увага до цієї проблеми викликана тим, що
лише сформоване ціннісне ставлення до освіти допоможе сучасній молоді,
знайти свій шлях у житті та розкрити весь свій духовний потенціал.
Упродовж останнього часу все більше зростає роль вищої школи, як
покликана допомогти молодій людині віднайти свій зміст у житті створивши
для цього повноцінні умови для її фізичного, інтелектуального, духовного
розвитку і саморозвитку. Людське життя під кутом зору суб'єктивних,
активно творчих засад – це проблема творчого ЖИТТЯ особистості, її
світогляду, духовного світу, мети і сенсу життя.
Ціллю освіти є виховання людини, що може бути найбільш корисною та
необхідною на сучасному етапі розвитку держави. Розвиток та
функціонування освіти обумовлені факторами існування суспільства
15

(економічними, політичними, соціальними та культурними). Таким чином,
цінність освіти об'єднує в собі, перш за все, державну, суспільну та особисту
цінності.
В радянські часи перші дві цінності мали пріоритетне значення в
багатьох педагогічних концепціях. Сьогодні людина більш критично та
вимогливо відноситься до рівня та якості своєї освіти. Існує тісний зв'язок
між визнанням особисто орієнтованої цінності освіти і тенденцією до
розуміння освіти як неперервного процесу протягом всього життя людини.
Освіта не тільки підтримує на певному рівні цінності суспільства, цінності
соціуму, але й збагачує та розвиває їх. В останній час перевага надається
особистій цінності освіти, що в свою чергу створює умови для розвитку
освіти, допомагає виховувати у людини почуття власної гідності, почуття
свободи, професійної та загальнокультурної компетентності [1].
Більша частина молоді живе та навчається за принципом володіння.
Наприклад, студенти сприймають лекції, розуміють логіку побудови речень,
їхній зміст, конспектують текст, заучують його та складають іспит. Для них
мета навчання – накопичення інформації та її збереження без будь-яких змін.
Результати такої діяльності дуже низькі: нове лякає, викликає сумніви, і
шкільні лекцій, вбивають здатність до запам'ятовування: людина
покладається тільки на записи, а не на власні можливості. Це тенденція
регресії особистості, готовність віддати своє життя в руки інших. Тому
сьогодні перед системою освіти гостро постала проблема формування
особистості, що обирає орієнтацію буття, яка забезпечує реалізацію власних
сил та можливостей,
проникнення силою свого розуму вглиб явищ,
розуміння їхньої сутності [2; 4].
Характерна особливість системи знань для підготовки майбутнього
фахівця полягає в міцному соціально-економічному, суспільно-політичному,
природничо-науковому, математичному і світоглядному фундаменті знань,
широті міждисциплінарних системно-інтеграційних знань про природу,
суспільство, мислення, а також у високому рівні загально професійних і
спеціально-професійних знань, що забезпечують діяльність у проблемних
ситуаціях і дають можливість вирішити завдання підготовки фахівців з
підвищеним творчим потенціалом та активною громадянською позицією.
Основою освіти повинні стати не стільки навчальні предмети, скільки
способи мислення і діяльності, світоглядні позиції стійкі морально-естетичні
ідеали. Усе це ставить завдання включення у зміст і рівень підготовки
студентів питання формування їх морально-естетичного ідеалу, що включає
розвиток ідейних переконань, і світоглядних позицій, етичних поглядів,
естетичних смаків тощо.
До освіти підходять з точки зору цінності, яку вона має для особистості.
Особистість є тим більш цінною, чим більше вона розвинена, чим більш
розгорнуті, виявлені її унікальні обдарування, а освіта є і більш цінною, чим
більше вона сприяє такому її розвитку. До освіти підходять також з точки
зору корисності. Корисність освіти визначається тим, наскільки освічена
людина необхідна іншим, та суспільству загалом. Освіта є корисною людині,
тому що вона підвищує її вартість, цінність.
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Вища цінність освіти і її вища мета - формування менталітету
особистості і соціуму. Менталітет – квінтесенція культури, в ньому
поєднуються глибинні основи сприймання світу, світогляд і поведінка
людини. Він визначає конкретні вчинки людей, їх ставлення до різних
аспектів функціонування суспільства.
Освіта в сучасному світі стала інструментом отримання не тільки знань,
але і влади, капіталу, інструментом боротьби за ринки, вирішення
геополітичних завдань. Поділ сфери освіти на елітарне і масове призводить до
того, що воно значною мірою не тільки перестає бути соціальним ліфтом, але,
навпаки, в окремих своїх секторах стає інструментом консервації соціальної
нерівності та культурного поділу.
Таким чином, формування ціннісного ставлення студентів до освіти буде
можливим лише завдяки розвитку духовного потенціалу особистості, уваги до
розкриття творчих здібностей студента на основі підвищення його '
зацікавленості у процесі отримання знань. Характерною особливістю
сучасної освіти мають стати високий рівень культури, стійкі моральноестетичні переконання та ідеали, володіння методами пізнання і діяльності, що
якісно вплине на формування повноцінної багатогранної особистості.
Список використаних джерел:
1. Аляєв
Г.
Філософія
вищої
освіти
Сергія
Гессена
/
Г.
Аляєв.
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.bazaluk.com/conference.htm
2. Крывко Т.А. Гуманистические ценности в современном образовании /
Т.А. Крывко // Ціннісні орієнтації освіти у XXI столітті: орієнтири та
напрямки сучасної освіти: Матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції. 2-5 жовтня 2005р., м. Луганськ. - Ч.З.-Луганськ: альма-матер,
2005.-С.31-41.
3. Пелех Ю. Цінності і смисл як інтерпретація педагогічно сущого /
Юрій Пелех // Вища освіта України. - 2009. - № 3. - С. 21-29.
Ольга Оковита
Науковий керівник: Морозова Л.П., д. філос. н., проф.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
Девальвація духовних цінностей, втрата інтересу до духовних ідеалів,
моральний занепад суспільства виливається у катастрофічні наслідки:
підвищення рівня злочинності, алкоголізму, наркоманії, збільшення
самогубств, абортів, кількості розлучень і т.д. Це ставить перед освітою
завдання переосмислити свою роль у формуванні особистості. В освіті
України почався новий етап розвитку, пов’язаний зі зміною менталітету
суспільства та особистості, ціннісних орієнтацій молодого покоління. Пошук
нових пріоритетів пов’язаний із визначенням шляхів формування
традиційних
національних
цінностей;
визначенням
взаємозв’язку
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інформаційних ресурсів та особистісної культури людини. Сучасна освіта
потребує навчально-виховних програм, спрямованих на вивчення людини, її
морального та духовного світу, її самовдосконалення та саморозвитку, на
вміння орієнтуватися в соціокультурному середовищі, на цілісну організацію
освітнього простору. Однією із таких програм є філософія, яка викладається
у навчальних закладах, і робить значний внесок в удосконалення світогляду
студента.
Метою роботи є визначення впливу філософії як навчальної
дисципліни на розвиток особистості, формування певних цінностей та
поглядів студента.
Проблема розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення
філософії не була об'єктом окремого дослідження видатних вчених. Проте
проблеми духовності людини досліджували у фундаментальних працях
О. Вишневський, С. Гончаренко, В. Кремень, Д. Чернілевський та інші вчені
[1].
Питання духовного саморозвитку особистості стали об'єктом
дослідження філософів: М. Бахтіна, М. Бердяєва, М. Мамардашвілі та
психологів: К. Абульханової-Славської, І. Беха, М. Боришевського,
А. Зеличенко, О. Киричук, Е. Помиткіна, В. Пономаренко, А. Ткаченко,
Ж. Юзвака. Основні ідеї проблеми самовиховання та самовдосконалення як
ефективних засобів духовного становлення особистості закладені в працях
С. Гессена, А. Макаренка, Л. Рувинського, В. Сухомлинського, Л. Толстого,
К. Ушинського [2].
Філософія посідає важливе місце в житті людини і відіграє значну
роль у сфері її діяльності. Вона складає цілісну систему уявлень про
матеріальний і духовний світ; місце суб’єкта у світі і його відношення до
нього. Більшість античних філософів намагалися зрозуміти причиннонаслідкові зв’язки виникнення світу, життя, поняття духу і матерії, людину
в центрі всесвіту; міжособистісні відносини людей; людину як частину
суспільства, держави; вплив моральних і релігійних законів на її
формування; людське буття та існування в об’єктивному матеріальному світі
[3].
Специфіка самої філософії, її теорії полягає в законах, категоріях,
принципах, які собою носять всезагальний характер, що може
поширюватися як на природу, так і на суспільство, людину, врешті-решт, на
її мислення. Таким чином в людині починає формуватися і розвиватися
світогляд як своєрідна чітка система поглядів суб’єкта на світ, і місце
людини у цьому світі. Світоглядна функція служить теоретичним ґрунтом
світогляду, систематизує, розширює знання студента про світ, людство,
суспільство, допомагає зрозуміти світ як єдине ціле і визначити у ньому
місце людини. Світогляд має спрямовувати поведінку, діяльність людини у
сфері практики і в пізнанні. Але коли світогляд починає виконувати роль
активного регулятора діяльності, то виступає й у ролі методології, яка, в
свою чергу, використовується студентом для вирішення конкретних
теоретичних та практичних завдань, розробки ідей та принципів, шляхів та
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засобів пізнання. Методологічна функція дозволяє визначити напрямок
наукових досліджень, орієнтуватися у різноманітності процесів і явищ,
аналізуючи їх з певних теоретичних позицій. Філософські знання
допомагають формувати методологічну культуру мислення студента [4].
У процесі суспільного розвитку студенти відмовляються від застарілих
поглядів та уявлень, стереотипів, цінностей, яких дотримувалися їх батьки,
бабусі, дідусі. Філософія допомагає усувати помилки, звільнитися від застою,
віджитих догм. Так реалізується критична функція філософії у системі
культури [2].
Аксіологічний характер філософських знань виявляється у допомозі
студенту визначити цінності і самоцінності життя, моральні принципи,
гуманістичні ідеали. Це особливо важливе в сучасних умовах загострення
глобальних проблем [3].
Отже, філософія виконує функції, які мають значний вплив на розвиток
особистості студента. Дана наука удосконалює мислення, формує власну
думку, погляди, що додає впевненості у своїх вчинках. Вивчаючи філософію,
добуваючи певні знання, студент охоплює нову інформацію, розширює
кругозір. Погляди на світ, предмети та явища урізноманітнюються,
з’являється більше тем для міркувань, обговорень, в процесі яких студент
може знайти однодумців, або ж, навпаки, осіб, з якими буде цікаво
подискутувати. Філософія – наука, що розвиває духовний світ студента,
допомагає визначити особисті цінності та пріоритети, що є ключем до успіху
у подальшому житті.
Список використаних джерел:
1. Філософія: Підручник для студ. вузів / Є. А. Подольська . – Київ :
Центр навчальної літ., 2006 . – 703 с.
2. Касьян В.І. Філософія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004 .- 406 с.
3. Філософія: Hавч. посіб. для студ. і асп. вузів / І.Ф.Hадольний,
В.П.Андpущенко, І.В.Бойченко та ін.; За pед. І.Ф.Hадольного. - 2-ге вид.,
випр. і доп. - К.: Вікаp, 2005. - 455 с.
4. Філософія:
Навч.
посіб./Т.О.Сілаєва,
Н.В.Гнасевич,
Г.О.Орендарчук, З.С.Сокол.; За ред. Т.О. Сілаєвої . – Т.: Астон, 2008. – 360 с.
Анна Онуфриїшена
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Формування особистості людини відбувається протягом всього життя,
проте перiод навчання у вищому навчальному закладi відіграє особливу роль
у цьому процесі.Саме в цей час у студента закладаються основи тих якостей
спеціаліста, з якими вiн ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, де
відбуватиметься його подальший розвиток як особистості.
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Тенденції різкого зростання ролі людського фактора в розвитку
індустріальної, інформаційної цивілізації, висувають нові, незрівнянно більш
високі вимоги до людини. Роль природних наук в справі виховання освіченої,
культурної особистості неоціненна, але безперечно, що загальна освіченість i
культура людини пов'язані саме з рівнем його гуманітарного знання.
Поєднання гуманітарної підготовки з професійною кваліфікацією
майбутніх спеціалістів – одна з найактуальніших проблем діяльності вищих
навчальних закладів.Тому саме гуманітарна складова в освіті та в суспільстві
в цілому уможливлює творчу реалізацію особистості в соціумі[1].
Проте останні дослідження продемонстрували наступні показники
(відповіді студентів) щодо вивчення дисциплін гуманітарного циклу у вищих
навчальних закладах:
- із цікавістю бажають вивчати гуманітарні дисципліни – 53% студентів;
- вивчають гуманітарні дисципліни тому, що вони передбачені
навчальними програмами – 43% студентів;
- взагалі не бажають вивчати гуманітарні дисципліни, вважаючи, що ні
до чого у подальшій професії – 4% студентів [5].
Вивчення студентами гуманітарних дисциплін є дуже важливим,
оскільки навіть у самому терміні закладене людське єство, яке регулюється
природними потребами самої людини. У педагогічному словнику за ред.
С. Гончаренка термін “гуманітарний” (від лат. humanitas – людська природа,
освіченість; людство) трактується як такий, що має відношення до свідомості
людини і людського суспільства[2, с.376].
Освоєння дисциплін гуманітарного циклу має позитивні наслідки, а
саме:
- оволодіння майбутніми фахівцями гуманітарної культури;
- подолання вузькості і однобокості їх мислення;
- формування фахівця (гармонійно поєднує в собі сучасний рівень
професійних знань і навичок з гуманістичними життєвими орієнтирами);
- розвиток у майбутнього фахівця якостей творчої особистості (в рівній
мірі студент володіє як формами і методами раціонального пізнання світу,
так і інтуїтивно-образними формами його осягнення)
- надання можливості самореалізації у вирішенні виробничих питань з
позиції морально-естетичних цінностей;
- формування творчих здібностей у сфері художньої, духовної, фізичної
культури. [3].
Такі дисципліни гуманітарного циклу, як філософія, соціологія,
культурологія, політологія, історія, іноземна мова, фізичне виховання, етика
та естетика, педагогіка, психологія тощо, що вивчаються у вищих навчальних
закладах, мають природний змістовий потенціал щодо формування всебічно
розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості. Всі ці дисципліни
дають майбутні 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.
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Актуальною для нашого дослідження є думка В.Гриньової, яка
справедливо стверджує, що людина культури – це духовно багата
особистість, яка володіє творчими здібностями, віддана своїй справі,
захоплена нею, розуміє необхідність розвитку духовних потреб пізнання й
самопізнання, краси, спілкування, пошуку сенсу життя, щастя, має високі
ідеали, орієнтована на загальнолюдські цінності, світову й національну
духовну культуру і включає знанняз основ філософії, етики, естетики,
людинознавства й інших гуманітарних предметів [4, с.239], що свідчить про
посилення ролі гуманітарних дисциплін в процесі вищої освіти.
Викладання гуманітарних дисциплін переслідує дві основні і
взаємопов'язані цілі: по-перше, подолати «частковість» людини, його
одномірність, що задається професійною підготовкою; по-друге, закласти у
молодого фахівця основи гуманістичного світогляду, завдяки якому людина
осмислює свої здібності і можливості кар'єрного зростання, напрацьовує
способи розкриття свого кар’єрного життя.
Метою гуманітарної освіти є формування у майбутнього фахівця
комунікативної та інформаційної компетентностей, правової свідомості,
естетичності, толерантності та ін. Все це дає можливість особистості
найбільш повно проявити свої здібності в професійній і життєвій кар’єрах.
Якщо раніше професіоналом вважався фахівець, який досяг професійного
успіху у своїй спеціальності, то сьогодні для досягнення професійного успіху
недостатньо володіти своєю спеціальністю, необхідно мати й інші якості.
Разом із володінням технологіями, що забезпечують конкурентоспрможність
у сфері певної галузі, професійний успіх суттєво залежить від володіння
такими якостями як комунікабельність, ерудиція, знання законів для
функціонування в суспільстві. Саме ці чинники мають відображати рівень
загальної культури особистості сучасного фахівця.
Зарубіжна практика високорозвинених країн, зокрема Японії, Англії,
Франції, США та ін., дає підстави стверджувати, що в основу розвитку своєї
державності покладено розвиток людини, здатної до нових відкриттів у
різних сферах людського досвіду, цим досягнуто передових технологій у всіх
напрямах розвитку. Основну роль тут відіграла саме людина – суб’єкт,
оскільки вона формувалась як творець на засадах духовності. Саме сьогодні
суб’єктивний фактор набуває вирішального значення, перетворюється на
наймогутніший чинник суспільного виробництва. Головне джерело
суспільного розвитку – це люди, творчою працею, розумом і доброю волею
яких створюються всі матеріальні й духовні надбання, що становлять
фундамент людської культури і цивілізації [5].
Англійський філософ Френсіс Бекон писав: «Світ не можна звужувати
до рівня нашої власної свідомості, навпаки, нашу свідомість ми маємо
розширювати до масштабів Всесвіту». Тому для студентів не достатньо
вивчати лише дисципліни, що стосуються суто їхньої професії, а необхідно
розвиватися і все більше пізнавати світ.
Отже, в процесі викладання суспільних дисциплін здійснюється
формування гуманітарної свідомості громадянина Української держави.
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Головним завданням вищого навчального закладу є не формування людини
за заданими зразками, а допомога в самореалізації, у розкритті та розвитку
особистісного потенціалу, в прийнятті та освоєнні власної волі і
відповідальності.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НІКНЕЙМІВ В АНГЛО- ТА
УКРАЇНОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ
Робота присвячена вивченню власних назв (антропонімів), а саме
нікнеймів. Все більшого поширення в наш час набуває електронна
комунікація, яка спирається на нові технології та надає користувачам
унікальні можливості спілкування, навчання, дослідження і навіть ведення
бізнесу. Головна особливість віртуального спілкування – відносини, в яких
знаходяться одержувачі та відправники повідомлень, та ролі, які вони на себе
беруть. Завдяки анонімності, доступності та безпечності людина формує
довірчі відносини навіть із малознайомими та незнайомими людьми. У
віртуальній реальності такі поняття як соціальний статус, зовнішній вигляд,
вік та стать не відіграють велику роль. Інтернет-мережа дозволяє формувати
нову ідентичність, створювати новий образ і реалізувати нереалізовані
потреби [1].
У статті, присвяченій вивченню електронного дискурсу, Є. І. Горошко,
посилаючись на монографію англійської лінгвіста Д. Крістала «Мова і
Інтернет», визначає п’ять жанрів, називаючи їх при цьому ситуаціями
використання Інтернету (broad Internet using situations). Це електронна пошта,
синхронні та асинхронні чати, включаючи BBS, віртуальні світи та вебтексти [3; 5].
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Стрімкий розвиток Інтернет-комунікації зумовив широке використання
власних назв. Практично вся інформація в мережі Інтернет будується на
ономастичній осі. В Інтернет-комунікації для іменування користувачів відомі
такі форми комп’ютерного імені власного: логін, доменне ім’я, нікнейм або
нік.
Нікнейм (нік) – ім’я, що використовується для спілкування он-лайн в
чаті, напр., англ. BlueEyes, Active_Listener, RugbyPlayer; укр.
ПosLeDніЙ_NiGGаDя, *Стоунхенджск@я_Ведьм@, Мойдодир.
Якщо логін зазвичай безликий і являє собою число або просту
послідовність літер, то нікнейм використовується для самовираження свого
володаря і несе певне смислове навантаження [2].
Мета дослідження полягає у виявленні мовних та гендерних
особливостей функціонування нікнеймів в англо- та україномовних чатах і
форумах. Предметом дослідження виступають спільні та специфічні
закономірності функціонування нікнеймів в англо- та україномовному
Інтернет-просторі. Матеріалом дослідження слугують 423 лексеми (210
лексем в англійській та 213 лексем в українській мові), отримані методом
суцільної вибірки з англомовних та україномовних Інтернет чатів та форумів,
з-поміж яких, зокрема, «Жіночий форум», «Львівський форум», «Форум для
мам», «Київський форум», «English Forum», «International Student Forum»,
«Mother-to-Mother Forum», «Fishers Travel Forum» та інші. Одиницею
дослідження є нікнейм.
У ході дослідження було встановлено, що нікнейм може бути
розглянутий із точки зору його класифікації та належності до того чи іншого
класу відповідно до лексико-граматичної ознаки, покладеної в основу певної
класифікації. За критерієм структурно–граматичних особливостей одиниці
дослідження можна розділити на: однослівні (64%, 270 одиниць) напр.,
англ. Lady, Rose, Devil; укр. Друзяка, Хірург, dеxter_22; та багатослівні (44%,
126 одиниць), напр., англ. Sweet Dreams, White Horse, Big Bug; укр. Заєць
Банні, Кінь у пальті, Ясне Сонечко.
Однослівні нікнейми можуть бути похідними, наприклад, англ.
ToddBrown, Hellboy; укр. Волкодав, Чарівниця; та непохідними, напр., англ.
Wolf, Friend; укр. Брат, Собака. Похідні нікнейми, в свою чергу, можуть бути
утворені від загальних, напр., англ. Train, Love, Sugar; укр. Темна ніченька,
Злий егоїст, кAйФыШ; або від власних імен, наприклад, англ. Agillera,
HarryPotter, ChristianDior; укр. Артеміда, Лорієль, ВітьОК, К@тюх@.
Однослівні нікнейми належать до різних частин мови. Це може бути іменник,
напр., англ. Angel, Destiny, Piano; укр. Радість, Цуценя, Кнопа; прикметник,
напр., англ. Beautiful, Sweet, Tiny; укр. Солодка, Депрессивная; прислівник,
напр., англ. However, Extremely, Quickly; укр. Пустельно, СумнО. Деякі
багатослівні нікнейми уявляють собою прості види словосполучень для
найменування людини: прикметник + іменник наприклад, англ. Black Cat;
укр. Неслухняна дівчинка; іменник + іменник, напр., англ. Romance_girl; укр.
Жіночка-Кокетка; іменник + числівник, напр., англ. Flower 15; укр. Агент
007; дієслово + займенник, напр., англ. Kiss me; укр. Мрію про тебе. Серед
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нікнеймів також зустрічаються речення наприклад, англ. I Love You; укр.
Зустрічай мене восени.
Феномени мужність і жіночність не могли не проявитися і у виборі
нікнейму, без якого не можна зареєструватися в соціальних мережах і на
різних форумах Інтернету. До створення мережевого імені чоловіки та жінки
підходять по-різному. Особливий інтерес представляє гендерний аспекту у
виборі мережного імені та мовні засоби його реалізації [4].
Аналіз чоловічих і жіночих нікнеймів у мережі Інтернет дає
можливість зробити наступні узагальнення:
І у чоловіків, і у жінок зустрічаються такі мережеві імена, що
відображають будь-яку рису характеру, наприклад, англ. Beast-man,
Dangerous Toy, scary terry; укр. незворушна, неслухняна, FLeGmATiC; імена
власні, напр. англ. Andrew40, jessie, Kitty 23; укр. Джейн21, Lyudkin,
<< Це Саньок>>, Жорик; прізвиська, отримані в реальному житті, які згодом
стали мережевими іменами, напр., англ. Naruto,_Romeo_; укр. Кума,
командірша, Dr.Smile, Говорун) та ін. У чоловіків найбільш популярні
наступні типи мережевих імен: імена власні, що становлять 13,8% (44
одиниці) від усіх чоловічих нікнеймів, наприклад, англ. Petter, Alex223,
JohnBrown; укр. Володька, Васьок, Дядя_Ваня22; ніки, що містять
найменування професії або іншого виду діяльності (7,6%, 28 одиниць),
наприклад, англ. dj FROST, maddriver; укр. Моряк, капитан Немо; ніки, що
відображають характер (7,2%, 22 одиниці), напр., англ. Woman-killer, badboy;
укр. :: трудяга ::., з біса МИЛ і добрий; мережеві імена, що мають релігійну
спрямованість (6,6%, 18 одиниць), напр., англ. God, Hellboy; укр. Eretik, *
Темний прИнц Сатана *; назви тварин (5,8%, 13 одиниць), напр., англ.
Black_Cat, Icewolf; укр. Кот, Нічний мотиль.
У жінок найчастіше зустрічалися такі нікнейми: імена власні
(25,9%, 65 одиниць), наприклад, англ. KattyPerry, Helensweet; укр. Елізабет,
Кирочка; мережеві імена, що відображають реальність (21,8%, 54 одиниці),
напр., англ. Your_teacher, Happymother; укр. мама Антошки, ласунка;
нікнейми, що відображають характер (14,9%, 32 одиниці), наприклад, англ.
Naughty_girl12, sweetbaby; укр. * Пофигистки *, ФІФА; найменування тварин
(8,5%, 15 одиниць), напр., англ. Kitty, butterFLY87; укр. LuckyCat, Зайка;
імена героїв мультфільмів і назви мультфільмів (4,5%, 10 одиниць), напр.,
англ. Mikky13, Cinderella, Evil_witch; укр. Масяня, Русалочка.
В оформленні нікнеймів використовуються різні частини мови, різні
словотворчі моделі і граматичні конструкції, але і тут спостерігаються
гендерні відмінності: жінки частіше за чоловіків створюють нікнейм на базі
прикметника (22,5% чоловіків і 57% жінок від числа всіх нікнеймів),
чоловіки надають перевагу іменникам ( 78% від загального числа всіх ніків).
Користувачі-чоловіки вибирають в якості мережевого імені слова, які
називають негативні риси характеру, або мають негативне забарвлення,
наприклад, англ. Hellboy, bad_C_A_T; укр. МерZZкій ", хулігани, негідник,
свиня та ін. Жінки ж намагаються прикрасити себе, що відноситься і до
зовнішності, і до рис характеру, наприклад, англ. Gentle, younglady, prinsess,
swetty; укр. ХОРОША, * ніжна *, красуня, ІСТІННАЯ_ЛЕДІ і т. д.
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Отже, маштабний розвиток Інтернет-комунікації вимагає зміни
історично сформованих антропонімічних систем мов. Зважаючи на це, в
англо- та україномовний Інтернет простір впроваджується така реалія, як
нікон (нікнейм, нік).Порівняльне дослідження нікнеймов в англо- та
україномовних чатах свідчить про те, що нікнейм – це особливий клас
антропонімів, який знаходиться в стадії розвитку. Інтернет-комунікація
визначає особливості функціонування ніконімів. Це імена власні, які в даний
час можуть функціонувати нетривалий час і не вимагають офіційного
закріплення. Будь-яке слово або символ в Інтернет-комунікації можуть стати
особистим ім'ям, при цьому вони не мають жодної з відомих граматичних
категорій назв, за винятком роду. Аналіз емпіричного матеріалу показує, що
нікнейми обох мов дослідження може бути класифіковано за різними
структурними, семантичними та функціональними ознаками. Система
нікнеймів включає в себе різного роду явища за складом, походженням та за
наявністю експресії. Все це дає основу для нових досліджень у галузі
сучасної лінгвістики.
Список використаних джерел:
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(на материале французского, английского и русского языков) : автореф. дис.
на соискание уч. Степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские
языки» / А. Г Аврамова. – М., 2005. –– 27 с.
2. Галичкина Е. Н.
Имена
самопрезентации
в
онлайновом
интернет-общении / Е. Н. Галичкина // Дискуссионные вопросы современной
лингвистики [науч. сб. статтей / отв. ред. Л. Н. Чурилина]. – Калуга, 2005. –
С. 37–44.
3. Горошко Е. И. К уточнению понятия «Компьютерно-опосредованная
коммуникация» :
проблемы
терминоведения
/
Е. И. Горошко
//
Образовательные технологии и общество. – 2009. – № 2. – С. 445–454.
4. Гриценко Е. С. Язык. Дискурс. Гендер. / Е. С. Грищенко. –
Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2005. – 192 с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
САМОВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА
Світ існує багато мільйонів років і постійно перебуває в русі, впливаючи
на людину, а людина під впливом життя постійно шукає шляхи себе
вдосконалювати. Успішність молоді - це неперервний і тривалий процес,
який є важливою умовою розвитку кожної держави. Безумовно, розвиток
студентської молоді, яка через кілька років стане основою української
інтелігенції, потребує особливої і клопіткої праці на всіх рівнях навчально25

виховного процесу у вищих навчальних закладах нашої держави.
Формування української інтелігенції, сприяння збагаченню та покращенню
освітнього генофонду нації, виховання її духовності - завдання, що стоять
перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою
висококваліфікованих фахівців. Навчання і самовиховання навчального
закладу повинна знаходитись у тісному взаємозв'язку, доповнюючи і
збагачуючи одна одну, формуючи гармонійно розвинену особистість.
Проблемами самоосвіти займалося багато психологів та педагогів.
Великий внесок у теоретичну розробку цих процесів зробили Л. Виготський,
Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, Л. Рувинський, К. Ушинський. Основою їх теорій є
взаємопов'язані процеси, які лежать в тісному контакті з зовнішнім світом, та
дають великий поштовх до розвитку особистості. На їхню думку, тільки те
виховання є ефективним, яке пробуджує в особистості потребу в
самовихованні. Чим старшою стає особистість, тим більша роль її у
формуванні має належати самоосвіті та самовихованню.
Метою даної статті є з'ясування значення самовиховання у формуванні
професійно важливих якостей майбутніх економістів, аналіз основних етапів
самовиховання студентів, а також завдань і умов керівництва цим процесом.
Останні роки особливу увагу у вітчизняній та зарубіжній психології
стали приділяти питанням розвитку особистості у процесі професійного
навчання й виховання. Важливе місце в цьому процесі займає період
навчання у вищому навчальному закладі. Можливості освіти у впливі на
саморозвиток студентів дуже вагомі. Але ці потенціали так і можуть
залишитися невикористаними, якщо не буде спеціального педагогічного
забезпечення їх реалізації. Тому сьогоднішня освітня програма потребує
обґрунтування і реалізації більш плідних сучасних підходів до забезпечення
процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів, до яких, безумовно,
належить гуманізація педагогічного процесу як вплив на особистісний
розвиток і саморозвиток студентів.
Самовиховання - це свідома, цілеспрямована та самостійна діяльність
особистості, що виникає в результаті її активної взаємодії з середовищем і
впливає на її розвиток та вдосконалення. Успіх самовиховання залежить від
самооцінки особистості.
Передусім самовиховання потребує від людини знання себе, вміння
оцінювати власні позитивні й негативні риси. Для збагачення студентів
знаннями і вміннями проводять цикл бесід про психічну діяльність людини,
свідомість, волю, почуття, характер, мотиви поведінки, інтереси, здібності,
потреби, темперамент, а також розкривають сутність самовиховання, методи
і прийоми роботи над собою.
Самовиховання потребує тривалих вольових зусиль, уміння керувати
собою, досягати поставленої мети, не занепадати духом від невдач. Тому слід
студентам займатись видами діяльності, які передбачають зібраність,
організованість, відповідальність. Долаючи труднощі, вони загартовують
волю, доводять розпочату справу до кінця, переконуючись, що навіть
невеликі успіхи роблять їх сильнішими.
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Основні етапи процесу самовиховання студента:
1) усвідомлення вимог до своєї діяльності;
2) самопізнання, критична самооцінка своєї діяльності та поведінки;
3) планування роботи над собою, вироблення програми та правил
поведінки;
4) практична реалізація програми самовиховання;
5) самоконтроль, самооцінка та самокоригування дій і поведінки.
Основними принципами самовиховання студента є цілеспрямованість,
демократичність, формування активної життєвої позиції, активність та
позитивне спрямування, єдність з науковим світосприйняттям, з вихованням
та професійною діяльністю.
Найважливіші внутрішні передумови, що визначають ефективність
самовиховання студента:
- переконання, самосвідомість та самокритичність;
- потреби та мотиви, життєві настанови;
- самоповага і мужність;
- навички й уміння самоконтролю та вольового саморегулювання;
- знання теоретичних основ самовиховання та володіння методикою
самовдосконалення;
- свідома настанова на гармонійне і різнобічне самовиховання;
- психологічна готовність до активної, цілеспрямованої і систематичної
роботи над собою.
Вектори професійного самовдосконалення студента:
1) Постійне покращення своєї навчальної самостійної роботи, формування готовності до виконання подальших професійних завдань.
2) Особистісний розвиток – самовдосконалення якостей своєї особистості, необхідних для успішної майбутньої професійної діяльності.
Дослідження психологів переконливо доводять, що особливості
самооцінки впливають і на емоційний стан, і на ступінь задоволеності своєю
роботою, навчанням, життям, і на відносини з оточенням. Разом із тим,
самооцінка виступає необхідною умовою гармонійних відносин людини як
самої із собою, так і з іншими людьми, з якими вона спілкується.
Важливу роль у процесі професійного самовиховання студентів відіграє
педагогічне керівництво. Викладачам необхідно звертати особливу увагу на
необхідність такої роботи над самими собою. Програми поступово повинні
ускладнюватись. Зміст і форми роботи педагога з організації самовиховання
можуть бути найрізноманітнішими. Завдання викладачів полягає в виявленні
й розвитку потенційних можливостей і здібностей студентів при оволодінні
ними знань, умінь і навичок.
У процесі стимулювання самовиховання студентів педагог вирішує такі
завдання:
• сприяє самопізнанню, формуванню у студентів адекватної самооцінки;
• сприяє залученню студентів до різноманітних видів діяльності і
соціальних взаємин;
• допомагає організувати їх життєдіяльність, відбирає з навколишніх
умов необхідний матеріал;
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• здійснює відбір, модифікацію та включення до навчально-виховного
процесу педагогічно доцільних засобів і стимулів професійного
самовиховання;
• створює умови для саморозвитку студентів.
Отже, професійне самовиховання – це систематична і свідома діяльність
студентів, спрямована на набуття бажаних якостей і позитивних рис, сили
волі і характеру, усунення негативних (шкідливих) звичок. Способом
професійного самовиховання є управління своїми відчуттями, думками,
поведінкою, а результатом є самовдосконалення.
Таким чином, у процесі формування спрямованості на успішну
професійну діяльність, студент, відповідно до обраної мети, розвиває в собі
професійні й особистісні здібності й характеристики, увільняючись від
звичок і якостей, що заважають самореалізації. Крім того, важливим є
залучення викладачів, психологів і психологічного знання для надання
практичної допомоги студентам у самовихованні.
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Науковий керівник: Красніцька Г. М., к.і.н., доцент
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Розвиток духовності особистості стає необхідною умовою формування
людини XXI століття, від якої залежить майбутня доля країни. Входження
України в європейський культурний простір важливими є педагогічні
проблеми, пов'язані із формуванням та розвитком інтелектуальних,
професійних, моральних і духовних якостей особистості, реалізація яких
сприятиме демократизації життя у нашій державі.
Знецінення духовних цінностей, втрата інтересу до духовних ідеалів,
моральний занепад суспільства виливається у катастрофічні наслідки:
підвищення рівня злочинності, алкоголізму, наркоманії, збільшення
самогубств, абортів, кількості розлучень, поширення венеричних
захворювань, виникнення нових форм залежності, таких як телевізійна,
комп'ютерна, ігрова та інші. Це є важливою умовою для переосмислення
своєї ролі у формуванні особистості.
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На думку вчених (Г. Балла, А. Сущенко) у процесі вивчення дисциплін
гуманітарного циклу, які сприяють злиттю культури, науки і природи,
студенти засвоюють систему базових загальнолюдських (духовноморальних, історичних та культурно-гуманітарних) пріоритетів і цінностей,
зокрема любов як принцип буття, сенс здорового способу життя людини, її
місце та ціль у житті, саморозвиток і самовдосконалення, почуття обов’язку,
свобода творчості [1, с. 3-4].
Розвиток ціннісних орієнтацій під час професійної підготовки повинен
здійснюватись у трьох основних напрямках:
• формування загального ціннісного ставлення студентів до професії;
• формування професійного образу студента;
• розвиток ціннісних орієнтирів образу майбутньої діяльності.
Відповідно, у студентів повинна скластися система професійноціннісних орієнтацій, які визначатимуть ставлення особистості до
особливостей професії, відображатимуть змістовну сторону, основу
професійної діяльності, її цілі, а засоби регулюватимуть поведінку
особистості в професійній діяльності.
Усвідомлення загальнолюдських цінностей забезпечує мотивацію
діяльності, поведінки, орієнтацію в суспільстві, формує прагнення до
досягнення певних цілей відповідно до суспільних норм й навіть сприяє
саморегуляції емоційних стресових переживань особистості [3, с. 32-33].
Проблеми духовності людини досліджували у фундаментальних працях
О. Вишневський, С. Гончаренко, В. Кремень, Д. Чернілевський та інші вчені.
Педагогічні умови прилучення до духовних цінностей, їх формування та
розвиток вивчали В. Довженко, Л. Ороновська, Е. Помиткін.
Беручи до уваги позиції науковців щодо проблеми розвитку духовних
цінностей особистості та аналізуючи результати емпіричного дослідження,
виділяють такі педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів:
1) реалізація аксіологічного підходу у відборі навчального матеріалу з
урахуванням особливостей виховного впливу дисциплін гуманітарного циклу
(звернення до джерел класики, духовних надбань людства, науковомистецьких досягнень українського та європейських народів, шедеврів
світового мистецтва);
2) створення сприятливого психо-емоційного клімату на заняттях з
дисциплін гуманітарного циклу (гармонізуючий вплив особистості викладача
як носія духовних цінностей; проведення психологічних тренінгів з метою
усунення перешкод розвитку духовних цінностей; використання зразків
класичної музики швидкого темпу з мажорним забарвленням з метою
моделювання емоцій радості тощо);
3) кордоцентричне спрямування ціннісних орієнтирів студентів шляхом
формування умінь розпізнавати метафоричні духовні смисли (використання
семантично складних та багатопланових текстів притч, побудованих за
принципами багатоярусної семантики, коли одні й ті ж ознаки на різних
структурно-смислових рівнях мають різний зміст).
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Поєднання гуманітарної підготовки з професійною кваліфікацією
майбутніх спеціалістів – одна з найактуальніших проблем діяльності вищих
навчальних закладів. На сьогоднішній день важливим гуманітарним
чинником гармонійного розвитку сучасного суспільства є освіта, наука та
культура. Як зазначає С. Гончаренко, наявність гуманітарної складової в
освіті та в суспільстві в цілому уможливлює творчу реалізацію особистості в
соціумі. У сучасних умовах людину часто-густо презентують не як
особистість, а як представника певної професії, тому така однобічність
визначає характер вищої освіти. Проблемність даного підходу полягає в
тому, що вища освіта сьогодні акцентує увагу на чітко визначеному
прагматизмі з відповідними вигідністю та розрахунком. [2, с. 77].
На даний час, проблема розвитку духовних цінностей студентів у
процесі гуманітарної підготовки не стала об' єктом окремого дослідження.
Низка не з'ясованих можливостей та педагогічних умов духовного розвитку
майбутніх фахівців у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, зміст
яких відображає складний внутрішній світ людини, спрямований на
формування її духовно-моральних якостей.
Гуманітарні науки завжди відіграють важливу роль у формуванні
громадянського обліку особистості студента, незалежно від його професійної
підготовки, майбутнього місця роботи та власних інтересів, оскільки вони:
сприяють осмисленню особою значення своєї соціальної функції та
виробничої діяльності; формують усвідомлення своєї суспільної ролі за
межами виробництва, тобто характеру зв’язків із суспільством; необхідні для
розуміння людиною моральних норм та їх свідомого здійснення.
За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури з проблем
духовності та емпіричні дані констатувального експерименту дали змогу
виявити низку суперечностей між:
- нагальною потребою суспільства у розвитку духовності студентства та
відсутністю реалізації в освітніх закладах програм духовного розвитку
майбутніх фахівців потенціалом гуманітарних дисциплін;
- домінуванням у навчальному процесі ВНЗ методів репродуктивного
характеру, які знеособлюють освітньо-виховний процес, та потребою
розвитку духовних особистісних рис студентів, які формуються шляхом
використання методів інтерактивної взаємодії;
- потребою забезпечення ВНЗ сучасними програмними і навчальнометодичними матеріалами щодо морально-духовних векторів розвитку
особистості та їх відсутністю у вищій школі.
Таким чином, зміст дисциплін гуманітарного циклу являє собою
сукупність теорій, положень, норм, знань із таких галузей суспільства, що
безпосередньо стосуються духовного і соціального життя людини й
людських спільнот, створюють умови для всебічного, гармонійного
розкриття фізичного, духовного та творчого потенціалу особистості, а саме:
освіта, виховання, наука, культура, релігія, свободи, права і обов’язки
людини, інформаційний простір, охорона здоров’я, соціальне забезпечення,
праця, безпека життєдіяльності, фізкультура, дозвілля тощо [4, с. 12].
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Гуманітарні науки доводять, що кожна особа пізнаючи знання може
розвивати свої здібності та повністю реалізовувати свій творчий і особистий
потенціал, але за однієї умови, якщо сама цього забажає.
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Емоційне здоров'я є головним чинником, що впливає на
життєдіяльність людини. Деякі емоції допомагають нам досягати поставленої
мети, а інші стають на заваді, роблячи нас безсилими та невпевненими у собі.
Гнів – це одна з найважливіших емоцій людини. Саме він проявляється як
почуття обурення чи стан роздратування або незадоволення.
Вивчення впливу емоцій на організм людини, зокрема гніву, у сучасній
психології займає почесне місце. Дослідження у цій сфері здійснювали такі
вчені як: Є. Ільїн, К. Ізард, Л. Берковіц , С. Томкінс, Е. Шостр та ін.
Гнів - гостра емоційна відповідь на перешкоди в досягненні мети. Він
має негативне забарвлення і вказує на невідповідність можливостей
бажанням і потребам індивіда. Зазвичай гнів спрямований на певний об'єкт,
що викликає у людини негативне ставлення, в тому числі і на себе самого.
Розвиваючись до стану люті, емоція здатна передаватись і на інші предмети,
інших людей.
До джерел гніву зазвичай відносять:
⎯
почуття фізичної або психологічної перешкоди в досягненні
цілей.
Гнів може виникнути тоді, коли існує неможливість задоволення своїх
значимих потреб і отримання бажаного. Перешкодами до досягнення мети
служать фізичні перепони, правила, закони тощо. При цьому вони можуть не
існувати реально, але усвідомлюватися людиною як існуючі, викликаючи
гнів і агресію.
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⎯
обмеження фізичної і психологічної свободи - пов'язане з
першою причиною. Дослідження Кампоса і Стенбергов показали, що
обмеження свободи рухів рук викликає у 4-місячних немовлят реакцію гніву,
яка визначається за мімічним проявам. Семимісячні діти виявляють не тільки
мімічні реакції, але і можуть встановити джерело обмежень і негативних
емоцій за допомогою погляду. Підлітки ж реагують на вербальні обмеження і
заборони батьків навіть більш бурхливо, ніж на фізичну несвободу.
⎯
третя група причин включає в себе такі: особиста образа, обман,
стан фрустрації, примус до чого-небудь та ін.[1]
З одного боку, гнів є шкідливим та небезпечним, тому що саме він
спричиняє деякі проблеми зі здоров’ям, зокрема: головний біль, гіпертонію,
депресію та порушення серцевої діяльності. Сильний гнів негативно впливає
на думки і вчинки. Під час того, як людина знаходиться в гніві, їй важко
чітко та логічно висловити свої думки, дати об’єктивну оцінку своїм діям та
зрозуміти можливі наслідки такої поведінки.
З іншого боку, гнів є енергією та імпульсом, який мобілізує організм і
дає сили вирішити конфліктну ситуацію. Вміло скерована емоція
працюватиме на нас та буде допомагати просуванню у справах, пошуку
кращої роботи і кращого життя. Але, для того, щоб емоція гніву справді
спрацювала у ліпшу сторону, потрібно перш за все зізнатись собі, що ви
розсерделись та проаналізувати його. Необхідно вміло керувати гнівом,
зосередитись на вирішенні існуючої проблеми і тоді він стане союзником.
Деякі психологи розглядають гнів як засіб самозахисту. На їх думку,
еволюційне призначення гніву полягає в мобілізації енергії для активного
самозахисту індивіда. Гнів супроводжується збільшенням сил, енергії за
рахунок викидання в кров адреналіну. Це підвищує впевненість в собі,
зменшує страх за наявності небезпеки.[2]
Коли є можливість вільно висловити свої емоції, говорити про
причини, які призвели до цього та дозволити іншим зробити те ж саме, тоді є
змога краще пізнати свого співрозмовника. Деякі вчені вважають, що
особистість розвивається саме завдяки конфліктам і кризам. Людина
піднімається на нові рівні розвитку, приймаючи виклики, які спричиняють
обставини. Кризи і їх подолання дозволяють людині глибше зрозуміти
самого себе. Переживання і вираз гніву можуть мати позитивні наслідки в
тих випадках, коли людина зберігає достатній контроль над собою.[3]
Позбавитись від гніву повністю неможливо, адже він є такою ж
емоцією, як смуток, радість чи страх. Однією із особливостей людини є те,
що ми маємо відображати усі емоції, які відчуваємо, щоб вчитись
контролювати себе. Гнів - це одна з тих емоцій, якою варто навчитись
керувати, щоб вберегти себе від спалахів люті та не нашкодити оточуючим.
Існують наступні способи боротьби з гнівом: спершу потрібно
відсторонитись від ситуації та відволіктись на щось інше. Це дасть
можливість заспокоїтись і вберегти себе від агресивної поведінки, яка надалі
погіршить ситуацію. Інколи під впливом негативних емоцій ми робимо
вчинки, про які у майбутньому жалкуємо. Тому потрібно стримувати і
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контролювати гнів. Та це не говрить про те, щоб весь час треба пригнічувати
свої негативні емоції. Перш за все, коли є відчуття роздратування та
незадоволення, необхідно спробувати декілька разів зробити глибокий вдох і
видих – такі дихальні вправи допоможуть заспокоїти нервову систему. Також
важливим аспектом є відпочинок. Причиною до спалаху гніву є навіть
недостатня кількість сну, тому потрібно не забувати про це та приділяти
йому більше часу. Вченими доведено, що рух і фізичні вправи допомагають
боротись із негативними емоціями та мають позитивний вплив на нервову
систему. Якщо немає можливості займатись спортом, можна прогулятись,
пройтись пішки. Ще одним способом подолання гніву є вибачення.
Необхідно попросити пробачення за безтактність і це допоможе зменшити
гнів.
Отже, за своєю природою гнів - руйнівна сила, і супроводжується
негативними переживаннями. Тому для життя в злагоді з суспільством і
самим собою способи вираження цієї емоції повинні бути обмежені і
соціально прийнятні. При переживанні гніву людина відчуває свою силу,
відчуває бажання накинутися на джерело гніву. Чим сильніше гнів, тим
більш сильним і енергійним відчуває себе суб'єкт і тим більше його потребу
у фізичній дії. У люті мобілізація енергії надзвичайно велика, і людина
відчуває, що буквально вибухне, якщо не проявить яким-небудь способом
свій гнів.
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ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
На сьогоднішній день важливим є питання вдосконалення
законодавства, оскільки запорукою економічної стабільності в країні є вчасно
сформований державний бюджет, в тому числі і видатки. За для досягнення
цієї мети необхідним є якісне законодавче регулювання, яке б відповідало
вимогам сучасності. Важливим напрямом змін у законодавстві в 2016р. є
монетизація видатків державного бюджету, так як вона забезпечуватиме
економіку країни грошима шляхом збалансування їх попиту та пропозиції на
грошово-кредитному ринку.
Значний вклад у дослідження вдосконалення бюджетного законодавства
шляхом монетизації внесли такі науковці: А. Гриценко, О. Дзюблюк,
В. Крилова, В. Міщенко, А. Мороз, Б.Соколов, Л. Воронова, І. Луніна,
В. Федосов та ін..
Загалом монетизація пільг означає, що замість безкоштовних чи
дешевих послуг пільговики отримують від держави гроші, які платитимуть за
ці послуги на загальних підставах.
Нині з боку Мінсоцполітики триває підготовка проекту Закону України
«Про забезпечення державного контролю у сфері соціальної підтримки»;
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного
проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів
малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» та ін. [1, C.7-8].
Мінсоцполітики та Мінінфраструктури працюють над запровадженням з
2016 року грошової компенсації пільговикам вартості проїзду у
пасажирському транспорті. Водночас в майбутньому необхідно змінити
систему надання пільг на безкоштовний проїзд у транспорті для певних
категорій громадян, позаяк наразі держава не може проконтролювати
ефективність відповідних витрат з держбюджету [3] .
Чіткого плану дій і законопроекту по монетизації немає, його тільки
розробляють. Є окремі пропозиції (наприклад – видавати гроші на проїзд
студентам замість 50% оплати, або пенсіонерам, які мають право на
безкоштовні ліки тощо). Це легко зрозуміти – адже з часом монетизувати
доведеться також пільговий відпочинок у санаторіях, і багато іншого.
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На думку науковців, спочатку треба монетизувати безкоштовний проїзд,
так як ця пільга – найпоширеніша.
Основні проблеми чинної системи пільг в Україні (пільги на транспорт):
−
численні категорії пільговиків, що мають право на необмежений
безоплатний проїзд, та неможливість контролю достовірності їх посвідчень.
−
недостовірний облік фактично наданих пільг та неможливість
його проконтролювати.
−
невідповідність бюджетних можливостей реальним перевезенням
пільговиків.
−
«ручний» розподіл компенсації коштів місцевої влади за
перевезення пільгових громадян.
−
обмеження доступу до пільг осіб з обмеженою мобільністю та в
сільській місцевості.
−
повна відсутність компенсації на міжобласних перевезеннях.
−
отримання пільг без прив’язки до доходів отримувача
[2, C. 12-13].
До переваг переходу на систему монетизації пільг можна ж віднести те,
що грошова виплата розраховується на норму послуги, а пільговик
платитиме лише за фактичне її споживання. Перевагою є і те, що пільги
будуть надаватися адресно,що запобігатиме шахрайству. Позитивним є ще й
рівномірність доступу до них усіх пільговиків та прозорість використання
бюджетних коштів.
Участь у впровадженні системи монетизації повинні брати такі сторони:
1. Органи держаного управління України, а також інші організації
державної та приватної форм власності, які беруть учать у наданні коштів чи
послуг пільговим категоріям населення.
2. Міністерство праці та соціальної політики, а також регіональні
управління праці та соціального захисту населення.
3. Міністерство транспорту і зв’язку, а також управління організацій, які
надають транспортні послуги і послуги зв’язку.
4. Міністерства ЖКП, регіональні управління з питань житловокомунального та паливно-енергетичного забезпечення населення.
5. Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я, а
також місцеві управління освіти і науки та охорони здоров’я, аптечні
установи державної та приватної власності.
6. Міністерство фінансів, Національний банк України, Ощадбанк та
управління комерційних банків [2, C. 14-15].
Отже, на сьогоднішній день в Україні ще немає чіткого плану дій і
законопроекту
щодо
монетизації.
Проте,
Мінсоцполітики
та
Мінінфраструктури працюють над запровадженням з 2016 року грошової
компенсації пільговикам, вартості проїзду у пасажирському транспорті, що є
першим кроком на шляху до успішного реформування економіки України.
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СОЦІАЛЬНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА СТАТТЮ
Історія не стоїть на місці, вона рухається вперед. Змінюються культурні
цінності, спосіб життя, змінюються політичні режими та економічні системи,
тільки роль жінки в житті суспільства залишається другорядною. Таке
сприйняття жінки в соціальній сфері є культурним стереотипом, який панує
вже багато століть.
Вивченням проблеми соціальної дискримінації за статтю займались
такі вчені як Марценюк Т.О., Колеснік В.С., Когут І., а також дослідники
соціологічної групи «Рейтинг».
Метою даного дослідження є виявлення сфери суспільного життя, в
якій жінки зазнають найбільшого пригнічення.
Що це таке – Соціальна дискримінація жінок?.. Самі жінки навряд чи
зможуть не замислюючись відповісти на це питання, втім як і чоловіки.
Звернемось до визначення соціальної дискримінації – це певною мірою
обмеження або ж взагалі позбавлення прав за ознакою статі у всіх сферах
життя суспільства: соціально-економічній, трудовій, політичній та сімейнопобутовій.
Згідно з гендерними стереотипами хлопчики мають бути більш
жорсткими та активними, а дівчатка – слабкими і піддатливими.
Таким чином в суспільстві формується різне уявлення про призначення
жінок і чоловіків та їхні професії. Наприклад, у конкурсі на керівну посаду
перевагу віддають чоловікам тільки через те що, «їм треба годувати сім’ю» і
«чоловік природжений керівник». Часті випадки дискримінації при прийомі
на роботу за ознакою статті, коли відмова ґрунтується на припущенні
«швидкої вагітності» жінки.
У політиці, бізнесі чи навіть у спорті, де традиційно домінують
чоловіки, жінки змушені зіштовхуватись із завищеними очікуваннями і
вимогами. І якщо ж жінка-керівник допустила помилку, яку сотню разів
допускали її колеги-чоловіки, то все спишуть на «жіночу нездатність
керувати» або «не жіночу справу».
У жодній країні Європи поки що не вдалося досягти абсолютної
рівності в заробітних платах між чоловіками та жінками. В Україні жінки, які
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працюють на однакових посадах з чоловіками отримують в середньому
зарплатню на 17% нижчу. У 2015 році середня зарплата жінок становила
3631 грн. Чоловіки в той час отримували на 1,2 тис. грн. більше – 4848 грн
[1].
Незважаючи на те, що формально жінки мають рівний із чоловіками
статус, де-факто вони і далі піддаються дискримінації в політичній сфері, де
складають тільки 12% від загального числа парламентаріїв. При цьому,
майже, по всій Європі частка жінок серед представників влади вища, а у
країнах Скандинавії та Фінляндії цей показник сягає 40%.
У липні 2015 року було проведено дослідження Інформаційноаналітичним центром «RATING PRO» по результатам національного
опитування соціологічної групи «Рейтинг» з приводу поширення
дискримінації в Україні. Також використовувались результати опитувань
Eurobarometer. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 і старше
(опитування проводилось face-to-face). На думку опитуваних, дискримінації
відносно більше поширені в Україні коли йдеться про людей старшого
покоління (38%) та інвалідів (33%). Та менш поширені за сексуальною
орієнтацією (27%), статтю (21%), молодшим віком (21%),етнічним
походженням (18%) та релігійними поглядами (14%).
Порівняно з країнами ЄС (дані опитування Євробарометру), українці
досить часто схожі у своїх оцінках до таких країн як Польща, Румунія,
Болгарія, Балтійські країни. Зазвичай, українці рідше відзначають наявність
дискримінацій, ніж опитувані в більшості країнах Європи, особливо це
стосується наявності дискримінації за статтю, етнічним походженням,
релігійними поглядами та сексуальною орієнтацією [2].
Наступне опитування проведене у жовтні 2015 року Соціологічною
групою «Рейтинг» знову ж таки на замовлення Аналітичного центру
RATING PRO. Основою опитування були гендерні ролі та стереотипи в
Україні. При підведенні підсумків можна побачити, що майже 80% чоловіків
вважають, що «головою сім’ї має бути чоловік», але одночасно половина
погодились з тим,що «жінка так само може бути головою, як і чоловік». У
жінок навпаки: 60% вважають, що голова сім’ї – це чоловік, але одночасно
майже 80% згодні з тим, що «жінка так само може бути головою сім’ї як і
чоловік». Майже у 60% сімей господарськими справами і вихованням дітей
займається саме жінка, проте чим вища освіта респондентів, тим більше вони
підтримують тезу, що «нічого поганого немає коли чоловік займається
домом, а жінка заробляє гроші», і не підтримують думку, що «бути
домогосподаркою для жінки – це такий самий спосіб реалізувати себе, як і
працювати на роботі». Також у більшості (60%) українських сімей
вважається, що чоловік заробляє більше, при цьому так вважають майже 70%
чоловіків і трохи більше половини жінок, водночас, понад 20% жінок
вважають, що більше заробляють саме вони [3].
Соціологічна група «Рейтинг» у вересні 2015 року провела
дослідження з приводу створення нового закону України «Про місцеві
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вибори», який вимагає, щоб у списку політичних партій було щонайменше
30% жінок. В ході даного дослідження було виявлено, що таке рішення
цілком схвалили 28% населення, зовсім не схвалили 3% також з твердженням
«Політики не прислухаються до потреб та думок жінок» погодились 26%
опитуваних та 5% - зовсім не погодились. Ще одне із питань даного
дослідження було про те, чи повинні українські жінки працювати на
впливових посада у державній владі, позитивна відповідь була у 79%
опитуваних, негативна – у 7% [4].
Низький рівень проникнення жінок до політичної влади є не тільки
проблемою рівності, у цьому криється ще кілька причин: низький соціальний
статус, економічна залежність від чоловіків, незначна підтримка жінокполітиків чоловіками, відсутність центрів з політичної освіти населення, але
все ж жінки у владі – це соціальне добро, і чим більше їх буде серед
чиновників, тим краще захищені будуть жителі країни.
Інформаційно-аналітичним
центром
«RATING
PRO»
був
проаналізований склад місцевих рад, який сформувався після місцевих
виборів-2015, за ознакою статі, віку, освітнього рівня та зайнятості. По
результатам дослідження можна зробити наступні висновки: порівняно з
місцевими виборами у 2010 році, представництво жінок у радах різних рівнів
зросло, найкраще це помітно у обласних і сільських радах. Частка жінокдепутатів в обласних радах зросла з 12% до 15%, у міських – з 28% до 29%, у
районних радах – з 23% до 24%, у селищах – не змінилась (46%), у сільських
радах зросла з 51% до 56%. Проте, збереглась тенденція, що чим вищий
рівень ради, тим менше жінок у ній представлено. Серед партій, котрі
отримали 400 і більше мандатів, найбільше представництво жінок серед
депутатів забезпечили Опозиційний блок (30%), Наш край (30%),
Відродження (28%). Найменше жінок серед партії Петра Порошенка
«Солідарність» (22%), Громадянської позиції (22%), Свободи (22%) та
Аграрної партїї (21%) [5].
Європейський і світовий досвід говорить про те, що жінки своєю
присутністю у складі законодавчої та виконавчої влади сприяють значному
розвитку внутрішніх справ в країні. Особливо цей вплив є помітним у
соціальній сфері [6].
Підводячи підсумки, можна сказати, що в Україні, як і в цілому світі,
існує дискримінація жінок. Гендерна нерівність має негативний вплив на
досягнення цілей та розвитку кожної людини. Вона ускладнює загальне
благополуччя, через те, що відсторонення жінок від участі в соціальній,
політичній та економічній діяльності досить часто має негативний вплив на
розвиток усього суспільства. Рівність жіночої і чоловічої частин населення
повинна стати реальністю в новій демократичній Україні, яка планує ввійти
до європейської спільноти. Для цього потрібно визначати фактори, які
перешкоджають жінкам досягти рівноправ’я в суспільстві, а також почати
вживати заходи, які спрямовані на протидію та унеможливлення ґендерної
дискримінації.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ
ВИКЛИКІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Соціологічні дослідження свідчать про те, що сyчасна yкраїнська
молодь, y своїй більшості, зорієнтована на матеріальні цінності. Досить
сильно приваблюють заробітки, бізнес та yчасть в yправлінських стрyктyрах.
Але поряд із цим спостерігається тенденція ростy інтенсивних дyховних
пошуків – орієнтації на істинні цінності, що проявляється y збільшенні
інтересy до світової та національної кyльтyри, історії своєї сім’ї, народy.
Важливо осмислити всі проблеми молоді, що пов’язані зі зміною соціальноекономічних основ і кризових ситyацій y різних сферах життя сyспільства.
Адже, перспективою сyспільства є позиція і діяльність молоді. Які цінності
вона приймає і відкидає, як вони поєднyються з цінностями минyлих
поколінь, що панyвали в сyспільстві тривалий час – головна проблема
сyчасної соціалізації молоді.
Проблемі ціннісних орієнтацій стyдентської молоді приділили значнy
yвагy відомі наyковці: Єфтені Н., Артемонова Т., Яковенко А., Олпорт Г. та
інші. Ціннісні орієнтації - це елементи внyтрішньої стрyктyри особистості,
закріплені життєвим досвідом особи y ході процесів соціалізації і соціальної
адаптації, які відокремлюють сyттєве від несyттєвого для людини через
прийняття особистістю певних цінностей, які yсвідомлюються в якості змістy
і основних цілей життя [1, с. 295]. Таким чином, ціннісні орієнтації,
виступаючи одним із центральних особистісних утворень, виражають
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свідоме ставлення людини до соціальної дійсності і в цій якості визначають
широку мотивацію її поведінки й діяльності. Процес засвоєння студентами
цінностей життя і їх перетворення в змістовні елементи ціннісних орієнтацій
представляється у вигляді трьох етапів:
− на першому етапі відбувається переоцінка цінностей та ідеалів, якими
керувалася особа в довузівському періоді;
− на другому етапі засвоєння цінностей здійснюється не тільки шляхом
утворення цілісних функціональних одиниць емпірично-представлених, а й
комунікативних через засоби масової інформації, лекційно-практичні
заняття, самоосвіту;
− необхідною умовою, основою третього етапу є процес формування
ціннісних орієнтацій, виражений в особистих внутрішніх відносинах до
об'єктивних умов своєї життєдіяльності [3, с. 84].
Особливої yваги держави і сyспільства потребyє стyдентська молодь, яка
через кілька років становитиме yкраїнськy національнy інтелігенцію.
Стyденти – це майбyтні працівники підприємств, державні діячі, керівники,
фахівці, тож від їх професійної компетенції і громадянської позиції бyде
залежати те сyспільство, в якомy ми бyдемо жити в майбyтньомy. Сyчасна
молодь має особливий характер і риси, які сyттєво відрізняють її з поміж
інших соціальних грyп, а понад yсе – від старшого покоління. Якщо старше
покоління, загартоване не менш складними соціально-економічними
катаклізмами, реагyє більш-менш стримано, то молода генерація, котрy до
певного часy виховyвали на ідеях світлого майбyтнього, втрачає вірy в бyдьякі ідеї взагалі.
Світоглядні орієнтації сучасного студентства зyмовлені цілою низкою
чинників, зокрема змінами, що відбyваються в сyспільстві. Становлення
сyчасної молоді відбyвається в досить складних yмовах, коли змінюються
старі цінності й формyються нові соціальні відносини. Потрібно враховyвати
і те, що наша країна довгий час піддавалася тискy, гнобленню, дyховномy і
фізичномy знищенню, томy багато чого бyло втрачено y своїй ментальності
[2, с. 72-73]. Епоха новітнього yкраїнського державотворення, розгортання
ринкових і демократичних трансформацій, світові глобалізаційні процеси
сyттєво впливають на світогляд молодої людини, її ціннісні орієнтації і
дyховно-моральний стан.
Ціннісні орієнтації особистості не тільки визначають мотивацію
індивідyальної поведінки, але й складають світогляд людини. Вони
формyються в процесі її соціалізації під впливом виховання та навчання [4, с.
22]. Оскільки інтерес до стyдентської молоді, як до важливого факторy
політичного життя сyспільства, збільшyється, системі освіти слід
акцентyвати yвагy на те щоб гyманітарні наyки краще сприяли формyванню
необхідних для сyспільства ціннісних орієнтацій стyдентів, адже молодь – це
реальна політична сила.
Отже, зараз yкраїнська держава перебyває на шляху формування
ринкових відносин, y зв’язкy з цим потрібно навчати молоде покоління
виживати в досить жорстких yмовах, виховyвати кyльтyрy, мораль і нове
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економічне мислення. Сучасне виховання має набути системного характеру,
відігравати випереджальну роль у розбудові демократичного процесу. Воно
має базуватися на кращих здобутках світової і національної культури і
педагогіки, запобігати соціальній деградації і диференціації, сприяти
самоорганізації та особистій ініціативності і водночас відповідальності, бути
гарантом громадянського миру і злагоди у суспільстві, закликати до
розбудови демократичної держави. В умовах суспільних змін метою
патріотичного виховання має бути становлення українського студентства як
громадянин-патріотів України, готових самовіддано розбудовувати її як
суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу і
забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки,
цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу,
підтриманню громадянського миру і злагоди у суспільстві. Стyденти
вистyпають як активна сила політичних змін і залежно від того, які цінності
вони вносять y ці зміни, якy кyльтyрy впроваджyють, багато в чомy бyде
залежати майбyтнє сyспільства, його кyльтyра, напрями трансформацій.
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ПРОБЛЕМА СВІТОГЛЯДНОГО ФАКТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Процес соціaльно-культурної трaнсформaції передбaчaє нaбуття
укрaїнським суспільством нової якості не лише в усіх сферaх
функціонувaння соціуму, aле, що сьогодні більш aктуaльне, у формувaнні
світоглядних орієнтирів особистості. Цей процес обумовлений низкою
фaкторів, нaйбільш знaчущими серед яких є зміни в суспільстві.
Проблемa формувaння духовних цінностей є досить aктуaльною в нaш
чaс особливо вaжливою серед молоді. Aдже сaме молодь виступaє як aктивнa
силa політичних змін і зaлежно від того, які цінності вони вносять у ці зміни,
яку культуру впровaджують, бaгaто в чому буде зaлежaти мaйбутнє
суспільствa, його культурa тa нaпрями його діяльності.
Метою дaного дослідження є aнaліз основних проблем світоглядного
фaкторa в Укрaїні, зокремa серед молоді.
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Сучaсну ситуaцію в Укрaїні можнa охaрaктеризувaти як трaгічну для
більшості людей з погляду економічних і соціокультурних умов існувaння.
Однaк системною кризою є кризa духовнa. Це відчуття величезної кількості
людей безглуздості того життя, яке вони ведуть. Життя усклaднене тим, що в
ньому вaжко знaйти позитивний зміст через руйнувaння стaрих і
дискредитaцію "нових" цінностей [1, с. 152].
Формувaння духовності молоді набуває сьогодні особливої aктуaльності.
Серед людей пaдaє духовність, це пов'язaно нaсaмперед зі зниженням рівня
життя в Укрaїні, відсутністю соціaльної зaхищеності, невизнaченістю
морaльних орієнтирів у політиці держaви і повсякденному житті. Зaсоби
мaсової інформaції тa комунікaції дедaлі більше впливaють нa суспільство й
особливо нa молодь, пропaгують нaсилля, зброю, силу, прищеплюють
aморaльність і цинічне стaвлення до повсякдення.
Усе це призводить до відчуження людей від морaлі, спонукaє їх до
влaсних пошуків сaмореaлізaції, нaйчaстіше в aндегрaундній субкультурі, а
згодом і до певного зaперечення духовності й морaльності як суспільно і
особистісно знaчущих фaкторів.
Не секрет, що сучaснa людинa хоче весь чaс отримувaти зaдоволення,
яке сьогодні стaє товaром і користується величезним попитом. У центрі тaкої
ідеології стоїть примітивний егоїзм, який бaчить тільки себе і любить тільки
себе. Тут вaжко говорити про сaмопожертву, любов до Бaтьківщини чи
сімейні цінності. Під впливом цього гедоністичного світосприйняття
нівелюються тa втрaчaють свій зміст тaкі поняття як мужність, честь,
порядність, вірність. Висміюються тaкі вaжливі чесноти як добротa, вірність,
сором'язливість. З іншого боку пропaгується розпустa, a нaхaбство стaє
нормою поведінки, нaсилля вже не сприймaється як щось неприпустиме тa не
ввaжaється ненормaльними. Причини тaкого стaновищa слід шукaти тільки в
одному - відсутності духовної домінaнти в нaшому суспільстві [3, с. 45].
Ситуaція зaгострюється й тим, що вироблені в попередні десятиліття
суспільні ідеaли мaли узaгaльнений, реглaментовaний, держaвницькоклaсовий хaрaктер, a не звертaлися до внутрішнього, особистісного світу
кожної людини. Тому перехід від глобaльних суспільних кaтегорій, від
публічної риторики про морaльність до розуміння духовності як склaдного
психічного феномену сaмоусвідомлення особистості в сьогоднішніх умовaх
спричиняє бaгaто проблем і нaвіть кризових стaнів [2, с. 280].
Тaким чином, проведення реформ, побудовa громaдянського суспільствa
неможливі без розвитку укрaїнської духовності. Протягом років незaлежності
нaшої держaви основним зaвдaнням держaвного упрaвління був розвиток
економіки, тому вирішення проблем у духовній сфері суспільствa
відбувaлося зa зaлишковим принципом. Відсутність чіткої прогрaми
духовного відродження укрaїнського суспільствa гaльмувaло втілення будьяких реформ у всіх сферaх суспільного життя.
У сучaсних умовaх розвитку укрaїнського суспільствa, зa нaявності
економічної тa політичної кризи в держaві, в сім'ї, в свідомості, з відчутним
впливом процесів глобaлізaції тa євроінтегрaції, проблеми, пов'язaні із
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людськими духовними цінностями, відносяться до числa нaйвaжливіших для
кожної з нaук, котрі зaймaються людиною, суспільством, культурою. У
нaявності цілісної системи духовних цінностей полягaє вaжливa умовa
внутрішньої соціaльної толерaнтності і миру у міжнaродних стосункaх.
Руйнaція ціннісної духовної основи неминуче призводить до кризи, і це
стосується як особи, тaк і суспільствa в цілому.
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ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ
Термін «тоталітарний» (від лат. totalis - увесь, повний і totalitas цільність, повнота) вживається для позначення державного ладу, який
здійснює всеосяжний (повний, тотальний) контроль над усіма сферами
суспільного життя та особистим життям громадян, спираючись при цьому на
систематичне використання насильства [1].
Перші тоталітарні погляди в історії політичних учень сягають далекого
минулого. Так, тоталітарними вважаються теорія давньогрецького філософа
Геракліта про необхідність загальної регуляції суспільства, політичні
погляди, які висловив у моделі ідеальної держави Платон. Деякі тоталітарні
моменти наявні в політичних доктринах Г. Бабефа, А. Сен-Сімона,
Ж.-Ж. Руссо.
Поняття «тоталітарний» почали вживати критики Муссоліні на початку
20-х років ХХ ст., коли в Італії формувалася фашистська система. Але
Муссоліні сам підхопив це поняття й проголосив своєю метою створення
тоталітарної держави [2].
Тоталітаризм характеризується такими ознаками:
1. Це форма (спосіб) втілення в життя утопічної ідеї, які б вихідні цілі і
принципи не були в ній закладені.
2. Нічим не обмежене насильство, диктатура і терор для досягнення
цілей. Сила – головний аргумент, а мета виправдовує засоби.
3. Тоталітарний контроль над усім суспільним життям, його уніфікація
відповідно до пануючої ідеології правлячої партії, яка володіє монопольним
правом на політичну діяльність. Заборона політичної опозиції й будь-якого
іншого вільнодумства.
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4. Перетворення всієї власності в державну або у власність слухняних
підприємців: неможливість або надзвичайна складність вияву особистої
ініціативи у господарській діяльності.
5. Тотальний контроль над особистістю, повне її підпорядкування і
підкорення державі, чиновницьке свавілля від імені держави. Створення
системи всебічного і постійного впливу на особистість через школу, сім’ю,
засоби масової інформації, державні й громадські організації, діяльність яких
повністю контролюється партдержапаратом.
6. Тотальний контроль над духовним життям і творчістю людини.
7. Культ особи вождя і перетворення більшості населення в натовп,
його волі.
8. Послідовний антилібералізм та антидемократизм.
9. Месіанство – віра в життя месії, надлюдини, яка здатна все
вирішити.
10. Матеріальне й духовне усамітнення та самоізоляція.
Види тоталітарних режимів XX століття:
Тоталітаризм - це деспотичний режим XX століття. Протягом 30-х, а
потім другої половини 40-х років тільки в Європі тоталітарні та наближені до
них режими були встановлені у 17 країнах з 27. Фашизм як терористична
диктатура ультраправих сил, що має свої національні різновиди, у період між
двома світовими війнами утвердився в таких країнах, як Італія, Німеччина,
Болгарія, Румунія, Греція, Іспанія, Португалія, Японія, Еквадор, Гватемала.
Політичний лад у цих країнах спирався на силу абсолютного підкорення
особи державі, а також на войовничий комунізм, шовінізм, расизм,
демагогічний псевдосоціалізм. Головним знаряддям внутрішньої і зовнішньої
політики були терор, насильство. Саме через зовнішню агресивність
фашизму, що привела до розв’язання ним другої світової війни, цей
тоталітаризм (особливо в Італії та Німеччині) проіснував порівняно недовго,
та був розгромлений силами СРСР та західних демократичних держав.
Розчленування Німеччини, позбавлення Японії та Німеччини права мати
значну власну армію, створення Ради Безпеки та ін.). У деяких країнах Іспанії, Португалії, Греції - фашистські режими у послабленій формі
існували до середини 70-х [3].
Комунізм, що був диктатурою ультралівих сил, виник раніше і існував
значно довше, ніж фашизм. До певної міри фашизм був реакцією саме на
комуністичні претензії щодо всесвітнього панування здійснення світової
соціалістичної революції, хоча мав серйозні причини для свого виникнення.
Першою тоталітарною державою комуністичного типу був СРСР, що
з’явився на світ внаслідок жовтневого перевороту в Росії 1917 р. Під гаслами
диктатури пролетаріату тут була встановлена диктатура партії більшовиків,
яка після перевороту перейменувала себе з «соціал-демократичної» в
«комуністичну», ввела режим так званого «воєнного комунізму» і оголосила
війну усім «недостатньо комуністичним» чи некомуністичним партіям, які
утворились того часу на теренах колишньої царської імперії: Україні, Грузії
та на інших національних окраїнах. Війна велась під гаслами звільнення
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трудящих мас від гнобителів та їх інтернаціонального єднання з метою
побудови комуністичного (соціалістичного) ладу. Наслідком перемоги
більшовицької Червоної Армії було відновлення імперії майже у тих самих
кордонах, у яких вона існувала до 1917-18 р.р (за винятком Польщі та
Фінляндії) і встановлення репресивної диктатури комуністів, що спирались
на відновлений ними (всупереч теорії) апарат таємної поліції (ЧК, ДПУ,
ПКВД, КДБ тощо) [4].
Комунізм будував свою політику на теорії класової боротьби і
спрямовував репресії переважно проти власного населення, не сильно
зачіпаючи інтереси інших держав, принаймні до закінчення другої світової
війни. Реалізувати експансіоністські наміри у цей період йому перешкоджали
спочатку внутрішні економічні проблеми, а потім – війна, розв’язана
фашизмом. Іншою причиною відносної стійкості комунізму було створення
ним власної економічної бази – повністю одержавленої економіки, яка попри
постійні збої у механізмах, що вимагали різного роду екстренних заходів і
репресій, усе ж таки протягом певного часу задовольняла потребу у
форсованій модернізації країни. Одержавлена (або командна, тобто керована
адміністративними методами згори) економіка дозволяла концентрувати в
«одному кулаці» порівняно невеликі (у розрахунку на душу населення)
матеріальні ресурси і вирішувати такі завдання, як індустріалізація,
мілітаризація, піднесення освітнього рівня населення, розвиток науки і тих
видів мистецтва, які «прославляли» режим. Протягом певного часу це
сприяло його зміцненню. Після воєнної перемоги над фашизмом комунізм
розширив свою географію і здобув нове дихання. У другій половині 1940-х
років у залежність від СРСР потрапили країни Центральної та Східної
Європи: Болгарія, Польща, Чехословаччина, Німецька Демократична
Республіка, Угорщина, які змушені були виконувати розпорядження з
Москви під загрозою збройного вторгнення; принаймні двічі це було
реалізовано: у 1956 р. стосовно Угорщини, у 1968 р. - Чехословаччини. Дещо
дистанційовано, але тим самим шляхом розвивались Румунія та Югославія. В
Азії тоталітарні режими комуністичного зразка встановились у Китаї,
Північній Кореї, В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі; у Латинській Америці - на
Кубі. Подібно до фашизму, крах комуністичного тоталітаризму як масовoro
явища настав внаслідок поразки у війні, але не «гарячій», а «холодній». Суть
її полягала у жорсткому військовому протиборстві з розвиненими
демократичними країнами. Комунізм не зміг виграти цю війну саме через
нежиттєздатність своєї економіки, через відсутність внутрішніх причин її
розвитку, які забезпечили б належний рівень добробуту людей. [5].
Тоталітаризм в обох його різновидах став причиною величезних
людських страждань. Йому в жертву було принесено понад 100 млн.
людських життів. І хоч між фашизмом та комунізмом є чималі відмінності (в
ідеології, економічному устрої, методах зовнішньої політики тощо), як
політичні системи ці два різновиди деспотичного господарювання мають
багато спільного, що й дало змогу політологам звести їх під одне визначення
тоталітаризму [6].
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СAМОВРЯДУВAННЯ В УКРAЇНІ
Розвиток місцевого сaмоврядувaння – необхіднa передумовa
демокрaтизaції суспільного життя, децентрaлізaції упрaвління, нaближення
влaди до її джерелa – нaроду тa стaновлення громaдянського суспільствa. В
Укрaїні зaклaдено конституційні зaсaди місцевого сaмоврядувaння, прийнято
низку бaзових нормaтивно-прaвових aктів, які регулюють діяльність його
оргaнів, рaтифіковaно Європейську хaртію місцевого сaмоврядувaння. Проте
сьогодні всі визнaють, що системa місцевого сaмоврядувaння не зaдовольняє
потреб укрaїнського суспільствa. У більшості територіaльних громaд вонa не
зaбезпечує створення комфортного життєвого середовищa, необхідного для
всебічного розвитку людини, її сaмореaлізaції, зaхисту її прaв, нaдaння їй
доступних тa якісних публічних послуг. Більше того, фaхівці ввaжaють: без
реформи місцевого сaмоврядувaння нині неможливо подолaти кризові явищa
в соціaльно-економічному і політичному житті Укрaїни.
Проблеми місцевого сaмоврядувaння відобрaжені в прaцях укрaїнських
нaковців: A. Білоус, В. Кaмпо, В. Князєв, В. Крaвченко, В. Молодцов,
М.Пухтинський, В. Рубцов, В. Толковaнов, В. Тихонов тa інші.
Метою дaного дослідження є визнaчення основних проблем місцевого
сaмоврядувaння в Укрaїні.
Місцеве сaмоврядувaння в Укрaїні - це гaрaнтовaне держaвою прaво тa
реaльнa здaтність територіaльної громaди - жителів селa чи добровільного
об'єднaння у сільську громaду жителів кількох сіл, селищa, містa сaмостійно aбо під відповідaльність оргaнів тa посaдових осіб місцевого
сaмоврядувaння вирішувaти питaння місцевого знaчення в межaх
Конституції і зaконів Укрaїни.[1].
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Нa сучaсному етaпі розвитку Укрaїни як демокрaтичної, соціaльної тa
прaвової держaви реформувaння системи оргaнів місцевого сaмоврядувaння є
нaгaльною вимогою чaсу. До нaгaльних проблемних питaнь, що потребують
вирішення, слід віднести тaкі:
− визнaчення обґрунтовaної територіaльної основи для діяльності
оргaнів місцевого сaмоврядувaння тa оргaнів виконaвчої влaди, здaтних
зaбезпечити доступність і нaлежну якість публічних послуг, що нaдaються
тaкими оргaнaми, a тaкож необхідної для цього ресурсної бaзи;
− створення нaлежних мaтеріaльних, фінaнсових тa оргaнізaційних
умов для зaбезпечення здійснення оргaнaми місцевого сaмоврядувaння
влaсних і делеговaних повновaжень;
− розмежувaння повновaжень у системі оргaнів місцевого
сaмоврядувaння тa оргaнів виконaвчої влaди нa різних рівнях
aдміністрaтивно-територіaльного устрою зa принципом субсидіaрності, a
тaкож між оргaнaми виконaвчої влaди тa оргaнaми місцевого сaмоврядувaння
нa зaсaдaх децентрaлізaції влaди;
− зaпровaдження мехaнізму держaвного контролю зa відповідністю
Конституції тa зaконaм Укрaїни рішень оргaнів місцевого сaмоврядувaння і
якістю нaдaння нaселенню публічних послуг тa ін. [2, с. 4].
Врaховуючі існувaння знaчних перешкод нa шляху до ефективного тa
реaльного місцевого сaмоврядувaння, що потребують якнaйшвидшого
подолaння, в крaїні робляться певні спроби щодо розробки тa прийняття
нових зaконів тa конституційних змін щодо розвитку місцевого
сaмоврядувaння в Укрaїні. Без реформувaння місцевого сaмоврядувaння,
здійснення процесів децентрaлізaції, деконцентрaції неможливо подолaти
негaтивні процеси в соціaльно-економічному тa культурному розвитку
територіaльних громaд і регіонів, зaбезпечити суттєве підвищення рівня тa
якості життя більшої чaстини громaдян Укрaїни, побудови місцевої влaди
нa зaсaдaх демокрaтії.
Звернемося до світового досвіду, де місцеве сaмоврядувaння
гaрaнтується зaконодaвством прaктично всіх зaхідних демокрaтій. Це
зaкріплено Європейською хaртією місцевого сaмоврядувaння, Конституціями
Німеччини і Aвстрії, земельними зaконaми Швейцaрії й спеціaльними
зaконaми Великобритaнії і СШA. Прaктично скрізь місцевому
сaмоврядувaнню нaдaні досить широкі компетенції. [3, c. 70-72].
Гaрaнтіями місцевого сaмоврядувaння зa кордоном є визнaчений рівень
персонaльного, оргaнізaційного і плaнового суверенітету громaди. Їй,
нaсaмперед, нaдaється сaмостійність у прийнятті положень, стaтутів,
постaнов і aктів місцевого прaвa, обов’язкових для виконaння всімa,
кого вони стосуються. Громaдa користується сaмостійністю й у
вирішенні кaдрових питaнь. Це ознaчaє, що не держaвa нaпрaвляє персонaл
нa роботу в громaду, a вонa сaмa приймaє рішення про те, хто буде
виконувaти aдміністрaтивні функції. Щось подібне спостерігaється в
питaннях упрaвління – в можливості приймaти і виконувaти різні рішення.
Ще більше знaчення мaє сaмостійність громaди у фінaнсових питaннях.
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Мовa йде про прaво вводити і стягувaти подaтки і збори для здійснення
необхідних повновaжень. Громaдa тaкож зберігaє незaлежність в питaннях
плaнувaння – склaдaнні перспективних плaнів зaбудови і проведенні
підготовчих робіт для містобудувaння. Центрaльнa влaдa, крім того, не
втручaється в склaдaння плaну використaння площ нa всій території
громaди.
У зв’язку з вищезaзнaченим є можливим визнaчити основні питaння, що
потребують якнaйшвидшого вирішення:
− нaділення оргaнів місцевого сaмоврядувaння більш широкими
повновaженнями, що зробить їх реaльним суб’єктом територіaльного
розвитку тa вирaження інтересів громaд, їх дійсної сaмооргaнізaції тa
сaмоврядності;
− чіткий розподіл функцій й повновaжень оргaнів місцевого
сaмоврядувaння тa місцевих держaвних aдміністрaцій;
− розробкa чіткої системи відповідaльності тa контролю;
− нaдaння місцевим держaвним aдміністрaціям винятково контрольнонaглядових функцій зa дотримaнням зaконодaвствa оргaнaми місцевого
сaмоврядувaння тa їх посaдовими особaми, зa стaном місцевого тa
регіонaльного розвитку тощо. [2, с. 104-107].
Отже, вирішення зaзнaчених питaнь розвитку тa зміцнення системи
місцевого сaмоврядувaння в Укрaїні допоможе вирішити одну з
нaйвaжливіших проблем сучaсної системи місцевого упрaвління в цілому –
служіння нaродові Укрaїни, зaбезпечення його потреб у послугaх,
ефективного їх нaдaння, зaбезпечення соціaльно-економічного розвитку
крaїни тa її регіонів.
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Нaуковий керівник: Слободиська О.А., к.і.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИНАМІКА КОНФЛІКТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ
ГРОМАДЯНАМИ РОСІЇ І УКРАЇНИ
Укрaїнсько-російські економічні відносини нaбули конфліктного
хaрaктеру, ознaк протистояння зa умов російської військової aгресії, яку
деякі експерти квaліфікують як, тaк звaну, «гібридну війну» Росії проти
Укрaїни. Тому до вже трaдиційних «зон» укрaїнсько-російського
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економічного конфлікту не лише додaлися нові елементи, a й де-фaкто
відбувaється змінa хaрaктеру двосторонніх економічних відносин нa різних
рівнях їх реaлізaції: держaвному й привaтному. Тaкож зa нинішніх обстaвин
знaчно посилився вплив нa функціонувaння економічних відносин двох крaїн
і нa укрaїнську економіку зокремa, неекономічних чинників, а саме: воєнних,
інформaційно-психологічних, соціaльних й aдміністрaтивних. До того ж нa
нинішньому етaпі помітно зріс безпосередній тa опосередковaний вплив
інших держaв тa міжнaродних оргaнізaцій нa розвиток двосторонніх
укрaїнсько-російських економічних відносин.
Дослідженням основних проблем укрaїнсько-російського конфлікту
зaймаються тaкі нaуковці, як О.П. Дергaчов, С.М. Сaмець, М.Є. Горєлов,
С.О. Мaкєєв, В.О. Ковaлевський, П.М. Рудяковтa інші.
Метою дaного дoслідження є визнaчення динaміки конфліктних
взaємовідносин між громaдянaми Росії і Укрaїни.
Зaгaльновизнaним є фaкт існувaння в Укрaїні двох великих кaтегорій
громaдян, однa з яких нaлaштовaнa проросійськи, a другa – aнтиросійські.
Кожнa з них мaє свій обрaз Росії, міждержaвних відносин, що існують нa цей
момент, тa бaжaних перспектив їхнього розвитку. Соціологічні дaні, що їх
мaють у своєму розпорядженні як держaвні, тaк і не держaвні дослідницькі тa
мaркетингові структури, ілюструють і уточнюють ці двa нaйпоширеніші
обрaзи. Проте вони дещо менш численні і не тaкі детaлізовaні порівняно з
російськими мaтеріaлaми про нaстрої росіян щодо Укрaїни [1] .
Тaк, нaприклaд, у січні 2004 року половинa респондентів (49%) нaзивaли
відносини двох крaїн «добрими», a кожний п’ятий – «погaними» (21%). У
вересні 2008 року тільки кожний одинaдцятий опитaний (9%) розцінювaв їх
як добрі, тоді як дві третини (67%) – як погaні. Пік негaтивних оцінок
припaдaє нa березень 2006 – громaдськa думкa росіян сaме тaким чином
підвелa підсумок першому року діяльності «помaрaнчевої комaнди» стосовно
Росії. Уже в 2014 р. відносини між рaніше брaтськими держaвaми
розцінюються як нaдзвичaйно погaні. Хочa нa почaтку 2013 р. дев’ять з
десяти респондентів в Укрaїні добре і дуже добре стaвляться до Росії, тоді як
в Росії тaк стaвляться до Укрaїни двa із п’ятьох опитaних [2].
Нa нинішньому етaпі Росія прaгне, по суті, не лише зберегти свій
колишній економічний тa політичний вплив нaУкрaїну, a й нaвіть посилити
його. Причому в Росії відносини з Укрaїною трaдиційно розглядaються в
контексті глобaльних геополітичних цілей російської дипломaтії. І цій меті
російської сторони якрaз і слугує весь спектр методів «гібридної війни», a
провідним нaпрямом його реaлізaції – підтримкa сепaрaтистського руху нa
Донбaсі. Aдже сaме військові дії у цьому регіоні нині створюють нaйбільше
проблем для економічного розвитку Укрaїни й двосторонніх укрaїнськоросійських відносин.
Порівняння результатів досліджень КМІСу та Левада-Центру
демонструє суттєві розходження між уявленнями українців та росіян щодо
участі Росії в українських подіях. Позиція, яку зайняла більшість останніх ще
в 2014 році, практично не зазнала змін. Росіяни переважно не вважають свою
країну стороною військового конфлікту і не визнають наявності армії РФ в
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Україні. Натомість українці здебільшого переконані в тому, що між двома
країнами триває війна, і це підтверджується присутністю російських військ
на українській території. Оцінки кримських подій 2014 року також
діаметрально протилежні: росіяни в основному схвалюють приєднання
Криму до Росії, українці засуджують [5].
Більшість українців погоджуються з думкою, що Росія та Україна
воюють між собою: підтримали це твердження 63% опитаних, не підтримали
– 18%, а решта 19% не змогли відповісти. Натомість росіяни переважно не
визнають те, що відбувається, війною між двома державами. Серед
респондентів з Росії тільки 25% вважають, що Україна та Росія воюють, 65%
притримуються протилежної думки, а 11% не висловились з цього приводу.
Взаємна неприязнь України до Росії та Росії до України все ще
залишається загальною тенденцією. Ставлення українців до Росії як і раніше,
є кращим, ніж ставлення росіян до України. З вересня 2015 ставлення
українців до Росії практично не змінилося, а ставлення росіян до України
погіршилося. В Україні добре ставлять до Росії 36% опитаних, в Росії до
України 27%. Тобто кількість позитивно налаштованих росіян до України
на 9 процентних пунктів менше ніж українців – до Росії, причому з вересня
2015 ставлення українців до Росії не змінилося (збільшення на 2 процентних
пункти є статистично незначущим), а ставлення росіян до України
погіршилося (на 5 процентних пунктів) [2].
Нинішня ситуaція у відносинaх Києвa тa Москви безпрецедентнa в
новітній історії двох крaїн, це спрaвжня трaгедія з відклaденим і
непрогнозовaним фінaлом. З лютого 2014р. тривaє «гібриднa» (у
т.чекономічнa, енергетичнa, ідеологічнa, інформaційнa) війнa РФ проти
Укрaїни. Внaслідок російської aгресії зруйновaнa договірно-прaвовa бaзa
двосторонніх відносин, знищені інституційні мехaнізми міждержaвних
стосунків, політико-дипломaтичні відносини мaють конфронтaційний
хaрaктер і здійснюються виключно в бaгaтосторонньому формaті [3].
Мінські домовленості не зупинили конфлікт нa сході Укрaїни. Москвa
продовжує військову експaнсію нa Донбaсі, використовує всі нaявні вaжелі
для дестaбілізaції ситуaції в Укрaїні, руйнувaння її держaвності. Нaжaль,
зaрaз немaє жодних підстaв ввaжaти, що нaйближчим чaсом політикa Кремля
зміниться нa крaще.
Укрaїнa зaзнaлa колосaльних людських, територіaльних тa економічних
втрaт, суспільство отримaло величезний «трaвмaтичний досвід».
Кaрдинaльно погіршилося стaвлення громaдян Укрaїни до РФ. Виникло
глибинне відчуження між громaдянaмиУкрaїни тa Росії.
Очевидно, сaме ця гумaнітaрнa, точніше «ментaльнa» склaдовa
російсько-укрaїнського конфлікту нa тривaлий чaс визнaчaтиме хaрaктер,
aтмосферу і специфіку відносин Києвa і Москви.
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ПРОБЛЕМA ДУХОВНОСТІ В СУЧAСНІЙ УКРAЇНІ
Євроінтегрaційні процеси тa кризовa ситуaція, в якій перебувaє нa
дaному етaпі Укрaїнa, вимaгaють пошуку нових шляхів подолaння
негaтивних тенденцій соціaльно-економічного тa духовного розвитку. Aдже,
суспільство повинно шукaти духовні цінності, які виведуть крaїну із
кризового стaну, бо ми живемо у тисячолітті руйнaції глобaльних ідеологій
тa зaнепaду людського духу. В новому просторі утворилaся певнa етичнa
прогaлинa, щоб її зaповнити, потрібні нові ідеї, нові погляди нa минуле тa
мaйбутнє, які повинні дaти можливість усвідомити склaдну дійсність тa
нaдaти рецепти для її змін. Сaме тому підвищення рівня духовності
суспільствa, вдосконaлення культури – aктуaльнa тa необхіднa умовa
формувaння гaрмонічної особистості, подaльшого зміцнення мaтеріaльних і
духовних основ сучaсного життя, подолaння негaтивних явищ, підвищення
інтересу до громaдських спрaв.
Формувaння духовних цінностей є досить aктуaльною проблемою в нaш
чaс, a особливо вaжливою серед молоді як aктивної сили політичних змін тa
цінностей, які вони вносять у ці зміни, яку культуру впровaджують, бaгaто в
чому буде зaлежaти мaйбутнє суспільствa, його культурa тa нaпрями його
діяльності.
Метою дaної роботи є aнaліз сучaсного стaну духовності укрaїнського
суспільствa, визнaчення основних ціннісних пріорітетів серед сучaсної молоді,
що змінюються під впливом економічних тa політичних змін в Укрaїні.
Проблемa духовності досліджувaлaсь тaкими видaтними вітчизняними
філософaми як Е. Лібaновa, В. Aндрущенко, М. Михaльченко, П. Ситник,
В. Кононенко, В. Воронковa, В.Соловйов, П.Флоренський тa ін. Проте у
вчених немaє одностaйної думки. Кожний нaуковець розуміє поняття
“духовність” по-різному.
Духовність – людськa якість, якa мaє специфічні влaстивості
хaрaктеризується мотивaцією й сенсом поведінки особистості. Духовність –
позиція ціннісної свідомості, принaлежнa всім її формaм – морaльній,
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політичній, релігійній, естетичній, художній, aле особливо знaчущa в сфері
морaльних відносин [2].
Сучaсну соціaльно-економічну ситуaцію в Укрaїні з погляду
економічних і соціокультурних умов існувaння можнa охaрaктеризувaти як
трaгічну для більшості людей. Проте, нa нaшу думку, нaйбільшою
відчуття величезної кількості людей
проблемою є духовнa кризa
безглуздості того життя, яке вони ведуть. Життя усклaднене тим, що в ньому
вaжко знaйти позитивний зміст через руйнувaння стaрих і дискредитaцію
"нових" цінностей [1].
Формувaння духовності молоді особливо нaбувaє aктуaльності сьогодні,
коли склaдності соціaльно-економічного і політичного розвитку крaїни
боляче врaзили молодь. Серед людей пaдaє духовність, це пов'язaно
нaсaмперед зі зниженням рівня життя в Укрaїні, відсутністю соціaльної
зaхищеності, невизнaченістю морaльних орієнтирів у політиці держaви і
повсякденному житті. Зaсоби мaсової інформaції тa комунікaції дедaлі
більше впливaють нa суспільство й особливо нa молодь, пропaгують нaсилля,
зброю, силу, прищеплюють aморaльність і цинічне стaвлення до
повсякдення.
Усе це призводить до відчуження людей від морaлі, спонукaє їх до
влaсних пошуків сaмореaлізaції, нaйчaстіше в aндегрaундній субкультурі, і
врешті-решт до певного зaперечення духовності й морaльності як суспільно і
особистісно знaчущих фaкторів.
Сучaснa людинa хоче весь чaс отримувaти зaдоволення, яке сьогодні
стaє товaром і користується величезним попитом. У центрі тaкої ідеології
стоїть примітивний егоїзм, який бaчить тільки себе і любить тільки себе. Тут
вaжко говорити про сaмопожертву, любов до Бaтьківщини чи сімейні
цінності. Під впливом цього гедоністичного світосприйняття нівелюються тa
втрaчaють свій зміст тaкі поняття як мужність, честь, порядність, вірність.
Висміюються тaкі вaжливі чесноти як добротa, вірність, сором'язливість. З
іншого боку пропaгується розпустa, a нaхaбство стaє нормою поведінки,
нaсилля вже не сприймaється як щось неприпустиме тa не ввaжaються
ненормaльними. Причини тaкого стaновищa слід шукaти тільки в одному відсутність духовної домінaнти в нaшому суспільстві [3].
Вaрто зaзнaчити, що вироблені в попередні десятиліття суспільні ідеaли
мaли узaгaльнений, реглaментовaний, держaвницько-клaсовий хaрaктер, a не
звертaлися до внутрішнього, особистісного світу кожної людини. Тому
перехід від глобaльних суспільних кaтегорій, від публічної риторики про
морaльність до розуміння духовності як склaдного психічного феномену
сaмоусвідомлення особистості в сьогоднішніх умовaх спричиняє бaгaто
проблем і нaвіть кризових стaнів [2].
Тaкож велике зaнепокоєння викликaють процеси, що відбувaються в
усьому світі. Всеохоплюючa перетворювaльнa діяльність людини в сучaсну
епоху, її негaтивні безпосередні й більш віддaлені соціaльні нaслідки
aктуaлізують відповідaльність усіх людей зa збереження природи, її
бaгaтствa. Остaнні глобaльні прояви тероризму, aнтицивілізaційні рухи в
мaсштaбaх усієї людської спільноти, тенденції все більш знaчнішої
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поляризaції нa бaгaтих і бідних у контексті розвитку глобaльних процесів ще
більше aктуaлізують проблеми світоглядних aспектів морaльності тa
духовності всього людствa і кожної окремої людини.
Не дивлячись нa те, що людство досягло великих успіхів у техніці,
нaуці, воно тaк і не нaвчилося уникaти протирічь, воєн, конфліктів нa різному
ґрунті. Нa сьогодні мaтеріaльне положення і духовнa гaрмонія є одними з
головних протиріч сучaсного суспільствa.
Конфлікти, що виникли внaслідок боротьби зa розподіл чи контроль нaд
мaтеріaльними і фінaнсовими ресурсaми, відносно легко вирішуються
шляхом зaвчaсної мобілізaції сторін, зaцікaвлених в їхній нейтрaлізaції. Aле
конфлікти, в основі яких лежaть зіткнення цінностей тa ідеологічних норм,
дуже вaжко нейтрaлізувaти зa допомогою переговорного процесу. Подібні
конфлікти чaсто нaбувaють політичного змісту [3].
Вaжливо зaувaжити, що немaє однознaчного звязку між зростaнням
мaтеріaльного блaгополуччя в суспільстві тa рівнем духовності. В одних
соціaльних групaх ситість і комфорт породжують духовний інфaнтилізм,
бaйдужість до високих ідеaлів, до ідеї особистого вдосконaлення. В інших
соціaльних групaх, нaвпaки, зaдоволення життєво вaжливих, вітaльних
потреб стимулює подaльше зростaння інтересу до зaнять філософією,
мистецтвом, до пошуку все нових і більш глибоких смислів свого існувaння,
одним словом, до повноти духовного життя.
У підсумку можнa скaзaти тaк: про реaльний стaн суспільствa,
знaходиться воно у кризі aбо динaмічно розвивaється, не можнa судити
тільки по тому, що зроблено і робиться в сфері духу, що пишеться про
мaйбутнє суспільствa, його ідеaлaх. У здоровому суспільстві повиннa бути
якaсь відповідність мaтеріaльного, соціaльного тa духовного. У кожному
конкретно-історичному суспільстві ця проблемa може бути вирішенa різними
способaми. Спільним для них виступaє лише одне - безперервний пошук тут
досконaлості, гaрмонії, спрaведливості. [1].
Отже, розбудовa укрaїнської держaвності, проведення реформ, побудовa
громaдянського суспільствa неможливі без розвитку укрaїнської духовності.
Протягом років незaлежності нaшої держaви основним зaвдaнням
держaвного упрaвління був розвиток економіки, тому вирішення проблем у
духовній сфері суспільствa відбувaлося зa зaлишковим принципом.
Відсутність чіткої прогрaми духовного відродження укрaїнського суспільствa
гaльмувaлa втілення будь-яких реформ у всіх сферaх суспільного життя.
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ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ В МІЖНАРОДНИХ СТОСУНКАХ
Культура міжнаціональних відносин і культура спілкування – одна з
найважливіших умов становлення і розвитку ділових стосунків. Зі вступом
України в міжнародний «ринковий простір» збільшилась і кількість ділових
контактів з іноземними партнерами з різних видів співробітництва, яке
передбачає насамперед особисті контакти, але може бути повноцінним лише
за наявності знання основних правил, етичних норм і традицій ділових
стосунків, заснованих на дипломатичному протоколі, а також на
національно-культурних і етнічних відмінностях переговорного процесу.
Стандарти етичної поведінки вирізняються залежно від тієї чи іншої
країни.
Гучні скандали, які стають новинами міжнародного масштабу, служать
нагадуванням суспільству про необхідність жорстких вимог до корпорацій
діяти етично.
На Заході діють два підходи до втілення норм ділової етики. Згідно
першого, етичні проблеми вирішуються вільною конкуренцією і законом.
Другий підхід - відповідальність за поведінку покладається не на систему
законодавства, а на компанію. Цей, більш відповідальний підхід, передбачає,
що компанії властива «соціальна совість». Її керівництво не лише виявляє
законослухнянність, а й розробляє стандарти поведінки, виходячи з
принципів особистої порядності, корпоративної совісті, довготривалої
благополучності споживача. Ці стандарти оформлюються в етичні кодекси
фірм. Безумовно, наявність етичного кодексу не гарантує високо моральної
поведінки. Тому в корпораціях і фірмах організована просвітницька робота,
діють «програми етичної освіти», інструкції щодо поведінки в специфічних
ситуаціях (пропозиція хабара чи його вимога, політика при конфлікті
інтересів, взаємин із конкурентами тощо), виробляються санкції за
порушення кодексу. Це свідчення того, що етичні норми, сформульовані в
Кодексі не лише для політика, а й практика. Відповідальність за їх
функціонування несе керівництво, починаючи з вершини ієрархії.
Міжнародна практика визначення кращих компаній засвідчує, що
найбільшої популярності набувають ті, які діють на засадах етики: соціально
відповідально, досягаючи моральної згоди між усіма елементами
внутрішньої структури і зовнішнього середовища.
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Особливо важливо вивчати усі складові ділового етикету в
міжнародному бізнесі, так як крім єдиних норм і правил у ньому існує велика
кількість національних і культурних поправок, досить значних у ділових
відносинах. Як не заблукати в цьому морі національних відмінностей? Як
уникнути посмішок, пов'язаних із сліпим копіюванням чужих манер? Кращі
помічники тут - такт і вірність національному менталітету.
Міжнародний бізнес-етикет - поняття досить містке і не обмежується
питаннями ділової субординації і переговорним процесом. Основними
складовими є: правила привітання, правила звертання, правила
представлення, організація ділових контактів (переговорів, прийомів,
ділового листування), ділова субординація, рекомендації щодо формування
зовнішнього обліку ділової людини. Однак у різних національних культурах
етичні виміри набувають специфічного забарвлення. Наприклад, для США
актуальними є такі етичні проблеми: внутрішні торговельні проблеми і
розвиток соціального маркетингу; боротьба з хабарами у світлі вимог закону
про переслідування зарубіжних підкупів; відродження довіри до контролю
діяльності вищого менеджменту корпорацій; усунення будь-якої
дискримінації; забезпечення права людини на приватне життя.
Чисельні фірми економічно розвинутих країн світу живуть за
принципом: «Прибуток — вище за все, але честь вища від прибутку». Нажаль
для багатьох «нових українських» бізнесменів мають місце інші принципи:
«Прибуток будь-якою ціною», «У комерції все дозволено», «Гроші не
пахнуть» [3].
Таким чином сучасний етикет успадковує звичаї практично
всіх народів від сивої давнини до наших днів. В основі своїй це
загальні правила поведінки, яких повинні дотримуватись представники
не тільки даного суспільства, але i представники різних соціальнополітичних систем, що функціонують у сучасному світ. Народи кожної
країни вносять в етикет свої виправлення i доповнення, обумовлені
суспільним ладом країни, специфікою її історичної будови, національними
традиціями i звичаями.
В Європейському домі, куди ми прагнемо, співіснують і цілковито
поважаються норми поведінки суб’єктів підприємництва, що грунтуються на
національних культурах. Разом з тим, ЄС поступово формує
загальноєвропейську політику ділової етики. Входження України в
інтернаціональний бізнес робить її освоєння нагальною потребою
підприємців і ділових людей. Пануючий в радянські часи тип
підприємництва не лише не потребував трудової етики, а й навпаки, сприяв
руйнуванню залишків традиційної української етики і зруйнував
українського господаря.
Ділова етика в Україні в стадії зародження. Її зміст доцільно трактувати
згідно Дж. Дьюі, як набір етичних, правових, політичних, естетичних
цінностей, норм, принципів, правил, засобів, що забезпечують успішну
ділову поведінку[2].
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Формування ділової етики - складний процес, що обумовлений як
факторами поведінки, так і змінами в сфері економічної діяльності та
суспільства в цілому. Він залежить від наявності нормативно-правової бази,
її дієвості, від правильного застосування науки про поведінку людини, групи.
Про стан вітчизняної ділової етики можемо судити із результатів
наявних досліджень. Дослідження Рейні Петерсена в 1992-1994 рр. виявило
хиби нашого молодого бізнесу, які, є похідними від загального стану
суспільної моралі. В їх числі: комплекс неповноцінності, боязнь ризикувати,
психологія переможеного ще до початку роботи і, одночасно, сподівання на
миттєві прибутки, рабська агресивність, підвищена конфліктність, психологія
рантьє, потяг до обмеження конкуренції, відсутність іміджу ділової людини,
що виявляється в стилі мислення, манері поведінки тощо [1]. Підкреслимо,
що частина з них такі, що дістались нам у спадщину від радянської системи.
Їх викорінення потребує активного навчання і виховання зі шкільної лави.
Окремі є «хворобою» росту молодої ринкової економіки. Ще ряд породження нашої ментальності.
З часу дослідження Р.Петерсена намітились позитивні зміни моральноетичного іміджу українських підприємців, які відзначають зарубіжні
партнери. Нинішні західні партнери вражені духом підприємництва, темпами
освоєння молодими бізнесменами не лише азів ринкової економіки, а й
правил ділової поведінки. Вони відчули переваги роботи з молодим
поколінням українських підприємців. Наявні недоліки, на їх думку, носять не
стільки національний відтінок, скільки тягар бюрократичного минулого.
Розвитку сучасного цивілізованого ринку, самого суспільства заважають
видозмінений бюрократизм, корупція, відсутність досвіду в сфері ринкової
економіки. На їх думку, Україні потрібне нове покоління відповідальних
бізнесменів. Капітал не має симпатій. Україна повинна конкурувати за
інвестиції. Головна відмінність України - «відсутність фокусу» - надто
велика рухливість законів, до того ж вони часто трактуються по-різному.
Цивілізована ринкова економіка можлива лише в тому випадку, якщо
держава організаційно-правовими нормами, захищеними відповідними
санкціями, забезпечить ситуацію, в якій чесна мораль одних не зможе
експлуатуватись аморальними іншими.
Таким чином, поняття «ділова етика» слід розглядати не лише з
морально-етичного боку. Це проблема управлінська, і політична, і правова. Її
вирішення вимагає комплексного підходу, в якому мораль відіграє роль
структуротворчого елементу.
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Одна з головних проблем сучасності - це криза духовних цінностей.
Сьогодні складно знайти ідеал, на який можна було б орієнтуватися, важко
розпізнати, де справжнє добро, а де зло. Справжні духовні цінності
підмінюються помилковими. Актуальність даної теми зростає у зв’язку з
посиленням проблеми формування духовності та моральності студентів, її
соціальним характером та впливом на розвиток особистості.
Відомо, що люди одного покоління завжди несуть на собі відбиток свого
часу, оскільки соціальні умови визначають життєві цілі, формують рівень
самосвідомості людей. Ставлення студентської молоді до свого покоління,
його моральним цінностям також пов’язано із загальним світовідчуттям і
спрямованістю його думок і ідеалів. Моральне виховання молоді є
незаперечною
і
найважливішою
метою
будь-якого
суспільства.
Найважливіше завдання формування особистості - це моральне
виховання людини. Моральність повинна стояти попереду і вести за собою
інтелект. Як писав Аристотель, людина без моральних підвалин виявляється
істотою самим нечестивим і диким. Дослідники психологічних аспектів
моральної свідомості та поведінки в основному займаються викладом
принципів і категорій загальної психології. Для розкриття духовного світу
сучасної студентської молоді велике значення має вивчення змісту її
морального ідеалу і особливостей її самосвідомості в процесі становлення
особистості. Слід відзначити, що в моральному ідеалі молоді в цілому
відбивається життєва позиція особистості по відношенню як до свого
індивідуального духовному росту, так і до духовного світу свого народу.
Пізнаючи і оцінюючи себе з позицій морального ідеалу, студенти, критично
ставлячись до своєї особистості, образу життя і можливостям, прагнуть
зробити перебудову свого духовного вигляду з метою його зближення зі
своїм моральним ідеалом.Слід мати на увазі, що розвиток і формування
моральних якостей у підростаючого покоління, особливо у студентської
молоді, залежить від безлічі факторів соціально-психологічного характеру.
[1, ст. 129]
Тут істотну роль відіграє те, наскільки глибоко молоді люди
усвідомлюють значення етнічних особливостей свого народу, наскільки
добре знайомі з особливостями національної самосвідомості не тільки свого
народу, а й своїх однолітків, і, найголовніше, наскільки глибоко знайомі з
історією розвитку та становлення національної самосвідомості. Дослідження
показують, що більшість молодих сучасників позитивно думають про своє
покоління. Вони, можна сказати, навіть пишаються своєю приналежністю до
нього. Почуття спільності, причетності до його справ дає молодим людям
силу, впевненість в здійсненні своїх цілей і планів. Поряд з цим їм властиве
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критичне і вимогливе ставлення до однолітків. Вони строго і принципово
оцінюють сучасника, не хочуть миритися з його негативними рисами в
свідомості і поведінці. Залежно від характеру, рівня інтелектуального
розвитку та культури, ціннісних орієнтацій, від світогляду, рівня
самосвідомості, ряду інших чинників формується образ «Я» і у студентської
молоді. Відомо, що для правильного формування образу власного «Я» у
студентської молоді необхідна наявність високого морального ідеалу, який
зазвичай орієнтується на видатних громадських діячів (вчених, поетів,
письменників і т. д.). Порівнюючи своє «Я» з ідеальним чином «Я», молода
людина прагне стати ближче до свого ідеалу. Для розуміння сенсу моральної
поведінки людини взагалі і, зокрема, студентський молоді необхідно знати,
який еталон людини, в тому числі і у студентській молоді, і яке
співвідношення між еталоном і власним образом «Я». Високорозвинена
критичність мислення в утворює вершину особистісних якостей людини,
особливо у студентської молоді. Вони персоніфікуються, виступаючи як
збірний, еталон. І тут важливе місце займають позитивні приклади
оточуючих, тому в практиці виховання студентської молоді необхідно
звернути увагу на дієвість морального ідеалу, що не тільки виробити дієві
методи для управління процесом формування ідеалу, але і переконати
молодих людей в його практичної цінності. [2, ст. 59]
Так, у ВНЗ студент повинен:
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального
плану, відвідувати заняття;
- виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені
навчальними планами і програмами;
- дбати про підвищення авторитету інституту;
- гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та
всіх членів трудового колективу;
- постійно
прагнути
до
морально-культурного
і
фізичного
вдосконалення.
Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що основною складністю,
що стоїть на шляху до пізнання моральної свідомості і механізмів його
розвитку, є суперечливість, неоднозначність розуміння сутності цього
складного поняття. Духовно-моральне виховання - один із головних
елементів освітнього і, зокрема, виховного процесу не тільки в вузі, а й в
родині. Піклуючись про духовність і моральність, треба, щоб людина
виросла чесною, порядною, доброю, працьовитою і змогла знайти своє
унікальне місце в житті.
Список використаних джерел:
1. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В.
Педагогічна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 168 с.
2. Основи психології та педагогіки (психологія): Робочий зошит :
навчальний посібник / уклад. : Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко. – Чернівці,
2014. – 127 с.
58

Олена Пранничук
Науковий керівник: Юрчик І.Б.,ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІМІДЖ СТУДЕНТА, ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ ВНЗ
В сучасному суспільстві кожна людина хоче досягнути тих чи інших
висот, своїх поставлених цілей. На цьому шляху будуть зустрічатися люди,
які так чи інакше впливатимуть на нашу долю. І те, як ми будемо
спілкуватися з ними і яке справимо враження буде позначати чи допоможуть
вони нам у досягненні нашої мети. Тож те, яке враження ми справлятимемо
на людей буде одним з основних факторів, які допоможуть нам досягнути
наших поставлених цілей.
Щоб подобатися людям і справляти на них гідне враження необхідно
створити свій власний імідж. Тому необхідно з’ясувати, що таке імідж. Імідж
–це самопрезентація, конструювання людиною свого образу. Імідж –це
привабливість, як зовнішня так і внутрішня.
До зовнішньої привабливості належить:
- Вміння вибирати одяг і зачіску.
- Гарні манери: належні жести, пози, постава, хода.
- Виразність міміки на вміння керувати нею.
- Вміння використовувати простір для спілкування.
- В свою чергу, до внутрішньої привабливості належить:
- Мистецтво подобатися людям (психотехнологія).
- Вміння правильно спілкуватися.
- Наявність необхідних для позитивного іміджу якостей особистості.
- Вміння розуміти людей та впливати на них.[1, ст.48]
Розглядаючи імідж студента –ми розглядаємо імідж всього навчального
закладу в цілому. Студент –це частина сучасного суспільства, який шукає
себе, своє місце в ньому, та намагається виділитися серед решти, довести, що
він на щось здатен. Але, на жаль, як показують опитування, студент
орієнтується на досягнення своїх цілей не тим шляхом, яким потрібно. Він
намагається за рахунок свого зовнішнього іміджу, тобто стилю в одязі,
зачісці, аксесуарів привернути свою увагу і так досягти успіху. Але потрібно
навчитися привертати увагу до себе за рахунок знань, які показуєш під час
занять. Якщо студент буде звертати увагу на себе за рахунок знань, то
неважливо як він будете виглядати – іншим завжди буде цікаво з ним
поспілкуватися, адже буде цікавою людиною, яка завжди вміє підтримати
цікаву та змістовну бесіду.
Щодо так званого дрес-коду в навчальному закладі, то встановлених
обмежень щодо стилю одягу у ВНЗ в Україні, як і до прикладу в Америці
немає. Проте навчання можна назвати роботою. А на роботу необхідно
одягатися відповідно до встановлених вимог. Тому у зовнішньому вигляді
студенти мають дотримуватися виваженої суворості, тобто трохи класики,
виважені тони та в першу чергу комфорт. Виділятися у навчальному закладі
необхідно в першу чергу своїми знаннями, а не яскравими та в певній мірі
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шокуючими нарядами. До того ж, люди, звертаючи увагу на одяг, можуть не
оцінити саму людину. На думку американського письменника та філософа
Ральфа Уолдо Емерсона «Те, як ти виглядаєш, заглушає те, що ти хочеш
сказати». Але це не означає, що необхідно взагалі не доглядати за собою та
не звертати увагу на те, що одягаєте. Все має бути в міру і бути підібраним
до відповідної події, яку ви збираєтеся відвідати. І якщо вибрати правильний
імідж, то він допоможе підкреслити індивідуальність, не перекриваючи того,
що ви хочете донести.
Імідж студента –це візитна картка інституту, тому так важливо створити
правильний і вигідний образ. Багато хто виділяє чотири основні складові
успішного іміджу студента. Це візуальне сприйняття, інтелектуальне
сприйняття, статусне сприйняття та соціальний фон. За цими критеріями
можна оцінити студента і визначити його успішність. Але найголовніше
залежить від самого студента, а саме вибір –якими будуть критерії:
позитивними чи негативними.
З іншого боку імідж студента не повинен бути банальним та занадто
суворим. Він повинен відображати не тільки ту людину, яка заінтересована в
отриманні знань і освіти, а й внутрішній світ особистості. «Немає сенсу
надіятись, що інші оцінять вас за ваш характер і особистість, не звернувши
уваги на те, як ви виглядаєте» - говорить Браян Трейсі, відомий письменник
та публіцист зарубіжжя.[2, ст. 149]
Що ж стосується внутрішніх якостей студента, то перш за все він
повинен бути чесним як перед собою, так і перед оточуючими його людьми,
пунктуальним, відповідальним. Також вітається така риса, як
взаємодопомога, адже якщо ти виручиш товариша в біді, то він обов’язково в
скрутну хвилину тобі допоможе. Також не обійтись без таких рис характеру,
як вірність, терплячість, впевненість, благородство, ввічливість тощо.
Основна риса характеру, яка повинна бути присутньою в характері студента
–це принциповість та дотримання свого слова. Адже важливо, коли людині
можна довіритися і покластися на неї, знаючи, що те, що вона говорить
зможе підтвердити дією.
В свою чергу, існують якості, присутність яких не вітається в характері
студента. Насамперед, це зрадливість, егоїзм, бо коли людина думає тільки за
себе, то вона може суттєво нашкодити своїм оточуючим. Існує ще багато
негативних якостей, присутність яких була б небажаною як для самого
студента, так і для тих людей, з якими він спілкується. Зокрема, це такі
якості: скупість, заздрість, зарозумілість, боягузтво, користолюбство тощо.
[3, cт. 95]
Можна зрозуміти, що найбільш цінуються чесні, порядні, впевнені та
благородні особистості. Але, на превеликий жаль, в суспільстві існує дуже
багато людей, які володіють цілком негативними якостями, винятку не
становлять і студенти. Тож ВНЗ повинен впливати на формування саме
чесної та справедливої особистості, адже нашому суспільству необхідно, щоб
саме такі люди в ньому мешкали.
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Таким чином, студент повинен вибрати імідж ділової людини, не
втративши при цьому своєї особистості. Зовнішній образ повинен гармонійно
поєднуватися із внутрішніми якостями. Зовнішність –це перше, на що люди
звертають увагу, але вона повинна відповідати тому, що людина з себе
представляє, в іншому випадку ви обдурюватимете як самого себе, так і
оточуючих.
Список використаних джерел:
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ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ
Проблема цінностей – споконвічна проблема як суспільства в цілому,
так і кожної людини зокрема. Цінність – поняття, для означення об’єктів,
явищ, їх властивостей, а також абстрактних ідей, які втілюють в собі
суспільні ідеали та є еталонами, яких потрібно дотримуватися.
Попри існування загальнолюдських цінностей, які є «вічними»,
«невмирущими», такими, що спрямовують життя людей на доброчинність
протягом багатьох століть, на кожному етапі історичного розвитку
суспільства створюється специфічний набір цінностей, що сприяють
перетворенню соціальних норм та ідеалів на особистісні принципи
життєдіяльності кожної людини, вони належать до психологічної структури
особистості у формі особистісних цінностей і є одним із джерел мотивації її
поведінки. Набір цих цінностей та їх структура об’єктивно детерміновані
економічними і політичними факторами, а також системою виховання,
запровадженою і здійснюваною в суспільстві.
Система ціннісних орієнтацій має складну, багаторівневу структуру
детермінацію. Вершина її – цінності, пов'язані з ідеалами і життєвими цілями
особи. Система ціннісних орієнтацій не є чимось абсолютно впорядкованим і
нерухомим, вона суперечлива і динамічна, відображає як головні, істотні,
стрижньові зміни взаємозалежності особи зі світом, так і зміну поточних,
швидкоплинних, певною мірою випадкових життєвих ситуацій.
Освіта завжди була одною із основних цінностей людини, адже саме
освіта закладає у ще не сформованій молодій людині базисні цінності,
формує її як особистість, закладає в ній ціннісні підвалини на все життя.
Людину як індивіда, як соціально активну особистість, створюють,
формують виховання та освіта.
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Поняття «освіта» філософія визначає як «загальний духовний процес
формування людини і результат цього процесу – духовна особистість
людини» [3].
Важливе значення має визначення освіти як цілісної системи. Без цього
важко розуміти її сутність, роль та цільове спрямування.
Володіючи вагомим кадровим потенціалом вища школа формує
інтелектуальний прошарок українського суспільства і забезпечує його
потребу в тих чи інших спеціальностях. У ланці національної системи освіти
працює близько 70 тисяч наукових і науково-педагогічних працівників. З них
52 тисячі осіб безпосередньо зайняті в системі національної освіти. Понад 4
тисячі осіб – це доктори наук, професори і понад 26 тисяч – кандидати наук.
Найбільша кількість докторів і кандидатів наук припадає на університети,
далі за чисельністю ідуть політехнічні вищі навчальні заклади.
Від активної участі наукового потенціалу вищих навчальних закладів у
перетворюючих процесах безпосередньо залежить успіх ринкових реформ і
якість процесу державотворення, оскільки вища школа виступає не тільки як
розгалужений навчальний центр, але й багатопрофільний наукововиробничий комплекс, покликаний розвивати фундаментальні та пошукові
дослідження пріоритетних напрямів, створювати прогресивні зразки
модернізованих технологій.
Крім того, рівень освіти є, за стандартами ООН, одним із трьох
основних показників якості розвитку країни, а науково-технологічний та
інноваційний розвиток цілком слушно розглядається фахівцями як головний
чинник національної безпеки України [1, 49-53].
Освіта є специфічним видом практичної і пізнавальної діяльності
людини, що потребує визначених зусиль, в тому числі і фізичних. В даному
ракурсі система освіти повинна розглядатися з гносеологічної (теоретикопізнавальної) точки зору. Освіта виникає тоді, коли виникає суспільство з
цього основними ознаками як мислення, праця, мова, мовне спілкування. У
цьому розумінні освіта є власне людською діяльністю.
Загальний для цивілізованого світу закон пріоритетності освіти, що
забезпечує дорогу до свободи особистості, її розвитку, фахової підготовки й
одночасно економічного і культурного прогресу суспільства заявив про себе
у другій половині XX сторіччя.
Серед основних проблем освіти найчастіше виникає фінансова та
якісна нестабільність освіти. Утримання освіти, забезпечення її ефективності
не можуть бути вирішені тільки за рахунок збільшення фінансування.
Потрібно інше – перебудова підходів до освіти та методів навчання [2].
Реформа освіти в сучасній Україні припускає як обов`язкову умову
трансформацію гуманітарної освіти. Оскільки навчання і виховання –
процеси тісно взаємозалежні, роль гуманітарних дисциплін у становленні
особистості важко переоцінити. Освіта – перша і неодмінна умова
соціалізації особистості. Адже найголовнішим завдання навчальних закладів
є не стільки навчання, скільки формування творчої особистості, спроможної
до саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.
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Освіта, як специфічний соціальний інститут, покликана виконувати
роль інновативного важеля, що має «рухати» суспільство вперед. Причому
основним інструментом, за допомогою якого виконується ця функція
освітньої сфери, є не просто передана інформація, а цінність. Цінності – це
ядро структури особистості, що визначає її спрямованість, вищий рівень
регуляції поведінки особи. Основною функцією цінностей і ціннісних
орієнтацій є регулятивна функція – регулювання поведінки особи в тих чи
інших соціальних умовах. Система цінностей не є пасивним наслідком
впливу соціокультурного середовища, економічних і політичних чинників.
Вона крім того, ще є й однією із форм самоусвідомлення, самовираження
внутрішніх інтелектуальних, моральних, естетичних та інших сил і уявлень
особистості, які перебувають у тісному взаємозв’язку із її потребами,
інтересами, мотивами поведінки.
Основним змістом духовних інтересів і ціннісних орієнтацій особи
виступають її політичні, світоглядні моральні переконання, моральні
принципи тощо. Розвинуті духовні інтереси і ціннісні орієнтації
підкреслюють зрілість особи, показники міри її соціалізації.
Система освіти молоді є своєрідним сполучним «містком» між потребами
суспільства і життєвими перспективами молоді.
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ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ВИБОРУ
Ірина Бондарчук
Науковий керівник: Киричук А. С., к. пед. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПІД
ЧАС ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
В сучасних умовах глобалізації інформаційного суспільства питання
забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави в
цілому є особливо важливим, оскільки від цього безпосередньо залежить
механізм діяльності державного апарату та свідомості людей, а отже
ефективне функціонування держави.
Метою роботи є аналіз нормативно-правової бази, пов’язаної з
питаннями забезпечення національної безпеки держави під час
інформаційної війни, та характеристика основних засад формування
ефективної державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки.
Теоретичною основою в окресленій сфері є нормативно-правові акти в
галузі інформаційного права, а також роботи таких українських та
зарубіжних вчених, якБалл Г., Дзьобань О., Жданенко С., Желіховський В.,
Живко М., Жук С., Мосов С, Максименко Ю., Петрик В., Скакун О. та ін.
Розвиток інформаційного суспільства визначається формуванням
єдиного світового інформаційного простору, в межах якого відбувається
накопичення, обробка, зберігання, обмін інформацією між суб’єктами цього
простору – окремими особами, організаціями, державами. Це значно
ускладнює процес захисту прав людини в інформаційному аспекті, оскільки
за таких умов значно ускладнюється відслідковування проявів
неправомірності тих чи інших дій та пошук правопорушників в
інформаційному середовищі. Отже, і значно підвищується ризик розв’язання
інформаційної війни.
Інформаційна війна - це комплекс заходів інформаційного впливу на
масову свідомість в умовах інформаційної відкритості для зміни поведінки
людей та нав’язування їм цілей, що не входять до їх інтересів [4, с. 35]. Вона
проводиться шляхом розміщення в інформаційному просторі компромату
(підтверджених фактів злодіянь чи протиправної або аморальної поведінки),
неперевіреної або недостовірної інформації; використання маніпулятивних
технологій (експертна оцінка, соціологічні чи статистичні дані, навіювання і
тенденційність в оцінках).
Інформаційне середовище - преса, телебачення, Інтернет, чутки - це
простір, в якому опоненти обмінюються інформаційними ударами.
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Комунікаційні повідомлення (інформація, дезінформація, тенденційна
інтерпретація подій, символи, лозунги) - це зброя, яку застосовують один
проти одного.
Основною ознакою, яка виокремлює інформаційну війну серед інших
видів діяльності в інформаційній сфері, є обов’язкове застосування
інформаційної зброї. Інформаційна зброя - сукупність спеціалізованих
(фізичних, інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів
тимчасового або безповоротного виводу з ладу функцій і служб
інформаційної інфраструктури в цілому або окремих її елементів.
Оскільки основою даного дослідження є питання забезпечення безпеки
під час інформаційної війни, сформулюємо визначення інформаційної
безпеки. В ст. 13 ЗУ «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки» (ст. 13) зазначено, що
інформаційна безпека це стан захищеності життєво важливих інтересів
людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди
через:
неповноту, невчасність
та
невірогідність
інформації,
що
використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки
застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження,
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності
інформації.
Основними нормативно-правовими актами, які спрямовані на
забезпечення належного стану інформаційної безпеки в сучасній Україні є
закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах», «Про основи національної безпеки України»,
Указ Президента України від 08.07.2009 року № 514/2009 «Про доктрину
інформаційної безпеки України» та деякі інші нормативно-правові акти.
Для забезпечення нормального та стабільного стану інформаційної
безпеки країни на сучасному етапі необхідним було створення потужної й
дійової системи інформаційно-правового забезпечення. У зв’язку з рішенням
Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про
заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у
сфері інформаційної безпеки України», уведеним у дію Указом Президента
України від 1 травня 2014 року № 449, було постановлено затвердити
Доктрину інформаційної безпеки України. Основною метою реалізації
положень Доктрини інформаційної безпеки України є створення в Україні
розвиненого національного інформаційного простору і захист її
інформаційного суверенітету. За цією доктриною, забезпечення
інформаційної безпеки України ґрунтується на принципах:
– верховенства права, законності та пріоритету додержання прав і свобод
людини і громадянина;
– своєчасності та адекватності заходів захисту національних інтересів
України від зовнішніх і внутрішніх загроз в інформаційній сфері;
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– невідворотності

відповідальності
за вчинення злочинів та
правопорушень в інформаційній сфері і забезпечення відновлення
порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди,
завданої цими злочинами;
– пріоритетності запобіжних заходів;
– взаємодії органів державної влади та чіткого розмежування
їх повноважень у вирішенні питань забезпечення інформаційної безпеки;
партнерства
держави
та
приватного
сектору
у
виробленні
нових, оптимальних рішень у сфері інформаційної безпеки та участі
інституцій громадянського суспільства у забезпеченні інформаційної безпеки
держави;
– дієвості, комплексності і постійності заходів із захисту інформації та
інформаційних ресурсів в інформаційному просторі;
– пріоритетність національної інформаційної продукції;
– зниження рівня технічної анонімності з одночасним підвищенням
захисту персональних даних [1].
Часто інформаційні війни ведуться в комплексі з кібервійнами.
Кібервійна спрямована передусім на дестабілізацію комп’ютерних систем і
доступу до Інтернету державних установ, фінансових та ділових центрів і
створення безладу та хаосу в житті країн, які покладаються на Інтернет у
повсякденному житті.
Оскільки
кіберзлочинність
здатна
завдати
значної
шкоди
інтересам особи, суспільства і держави, це вимагало створення національної
системи кібербезпеки як складової системи забезпечення національної
безпеки України. 15 березня 2016 року Президентом України було
підписано Указ, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 27 січня «Про Стратегію кібербезпеки
України». Метою цієї Стратегії є створення умов для безпечного
функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи,
суспільства і держави.Основу національної системи кібербезпеки
становитимуть Міністерство оборони України, Державна служба
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України,
Національна поліція України, Національний банк України, розвідувальні
органи [2].
Отже, можна зробити висновок, що одним із наслідків динамічного
розвитку інформаційних технологій є виникнення інформаційних війн. Вони
мають на меті порушення, ушкодження, модифікацію інформаційних
ресурсів і сприймання людей відомостей про самих себе та навколишній світ
і мають вплив на суспільну думку та дипломатичні відносини. Це все несе
пряму загрозу інформаційній безпеці держави. Оскільки інформаційна
безпека є важливою самостійною сферою забезпечення національної безпеки,
то розвиток України як суверенної, демократичної, правової та економічно
стабільної держави можливий тільки за умови забезпечення належного її
рівня.
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ЗМІНА СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ
СЬОГОДЕННЯ
Молодь - це суспiльно диференцiйована соцiально-демографiчна
спільнота, якій притаманнi специфiчні фізіологічні, психологічні,
пізнавальні, культурно-освiтні властивості, що характеризують її
біосоціальне дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних
сил i соцiальних якостей. Молодь тому i є специфічною спільнотою, що її
суттєві характеристики i риси, на вiдміну вiд представникiв старших
поколінь i вікових груп, знаходяться в станi формування i становлення.
Сутнiстю молодi та проявом її головної соціальної якостi є мiра досягнення
нею соцiальної суб'єктностi, ступiнь засвоєння суспiльних відносин та
iнноваційної діяльності.
Питання загальної теорії та розробка різноманітних концепцій
соціальної інтеграції містяться в працях Е. Дюркгейма, П. Сорокіна,
Т. Парсонса, Р. Мертона, М. Вебера, Е. Гідденса, П. Штомпки. Останнім
часом в українській соціології здійснюються активні спроби виробити новий
підхід до проблеми соціальної інтеграції молоді, визначити і дослідити її
складові та механізми здійснення. У працях Є. Головахи, О. Злобіної,
І. Мартинюка, О. Орлової, Л. Сокурянської, В. Тихоновича формулювання
проблеми інтеграції молоді пов’язане з осмисленням її соціального статусу i
життєвого шляху, із традицією соціологічної рефлексії соціальних структур
та соціальної нерівності й реального рівня соціального здоров’я [1].
Oднiєю з нaйбiльш cхильних дo впливу coцiуму ввaжaєтьcя тaкa
кaтегoрiя нacелення як мoлoдь, вона перша реагує та вбирає як негативні, так
і позитивні суспільні тенденції. Саме патріотично налаштована молодь є
запорукою виховання патріотичного суспільства у майбутньому, тому саме їй
має бути приділена чільна увага у дослідженнях патріотизму.
На засiданні Колегії Міністерства освiти i науки України 26 березня
2015 р було затверджено заходи щодо реалiзації концепції національно67

патріотичного виховання молодi. Ця концепція спирається на традицiї
української державностi, нацiонально-визвольної боротьби українського
народу, громадянську свiдомість, здатність критично i незалежно мислити,
бути активним у відстоюванні своєї позицiї та готовим до захисту
незалежності й територіальної цілісності української держави [2, с.12-26].
Розробниками пропонується така структура заходів, що окреслює
напрями i шляхи розвитку національно-патрiотичного виховання в
освітньому просторі України. Вони розташовані за показниками важливості i
значущостi – вiд загальнодержавного рiвня до структурних складових
освiтньої системи та їх науково-методичного забезпечення:
- створити Раду з національно-патріотичного виховання при МОН
України;
- створити Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на базі Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді з метою централізації процесу національно- патріотичного виховання
в системі освіти;
- внести до змісту загальної середньої освіти предмет «громадянська
освіта», що найповніше відповідає завданням національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, поєднує політико-правову, історико-патріотичну,
екологічну, культурологічну проблематику;
- запровадити факультативний курс у ВНЗ: «Народна психологія»,
спрямований на вивчення звичаїв українського народу;
- започаткувати конкурс курсових робіт та наукових публікацій
студентів вищих навчальних закладів з національно-патріотичної тематики
[2, с.12-26].
Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій
населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань,
пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником
успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.
Молодь у всі часи виступала своєрідним каталізатором суспільно
політичної ситуації, саме вона найактивніше реагує на соціальні кризи, що
складаються час від часу в кожній державі.
У процесі державотворення України зростає роль молоді в політичному
житті. Адже молодь - це та частина суспільства, яка самою логікою
історичного процесу відіграє провідну роль у подоланні кризи і формуванні
громадянського суспільства. Молодь спроможна швидше від інших
соціальних груп оволодіти новими знаннями, професіями і спеціальностями,
необхідними в умовах перебудови і перспективного розвитку економіки.
Сучасне українське суспільство спрямоване на досягнення нової якості
життя громадян, запровадження соціальних, економічних і демократичних
європейських стандартів життєдіяльності людини. Проведення Україною
курсу реформ буде ефективним і успішним лише за активної участі молоді у
цьому процесі, оскільки саме молоде покоління українців виконує такі
важливі соціальні функції, як:
- успадкування та розвиток досягнутого рівня розвитку суспільства та
держави;
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- несення функції соціального відтворення, що відповідає за збереження
та спадкоємність розвитку суспільства тому проголошення найважливіших
пріоритетів розвитку молодіжної політики є стратегічним завданням держави
[3, с.112-114].
Дослідження соціальної інтеграції саме молодіжної спільноти в
українському суспільстві поки що є маловивченою проблемою і має в
основному фрагментарний характер. Не досліджені повною мірою механізми
інтеграційних процесів в умовах невизначеності функцій конкретних
соціальних інститутів. Комплексний науковий аналіз процесу інтеграції
молоді практично відсутній, хоча ця проблема є дуже актуальною і
заслуговує на увагу з боку науковців.
Європейська інтеграція, як стратегічний напрям розвитку нашої
держави, передбачає формування державної молодіжної політики,
орієнтованої на кращі європейські та світові взірці демократичного розвитку
суспільства, покращення становища молоді, створення умов для її
самореалізації [4].
Участь у житті суспільства можна вважати повноцінним лише в тому
випадку, якщо визнається роль молоді в політичних партіях, профспілках і
громадських об'єднаннях і, найголовніше, коли прикладаються зусилля для
того, щоб сприяти формуванню молодіжних об'єднань за участю і силами
молодих людей.
Отже, проаналізувавши стан свідомості сучасної молоді, можна зробити
висновок, що молодь, втративши віру в ідеали, втративши ідейну опору, в
більшості своїй стала аполітичною. Спроби державної iдеологізації
результатів не дали. Молодь пасивно сприймає трактування закликiв,
наприклад, політичних партiй, полiтичні дiї не знаходять масової підтримки i
навіть відповідного розуміння в молодіжній сфері. Певне структурування
молодіжних організацій, що вiдбулося в подальші роки, сприяє розв'язанню
загальних молодіжних проблем, але це можна розглядати лише як початок
великої і важливої роботи з підростаючим поколінням.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРAЦІЇ УКРAЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ
Інтегрaція Укрaїни до світогосподaрської системи й нaлaгодження
бaгaтосторонньої міжнaродної кооперaції визнaчено головними пріоритетaми
зовнішньоекономічної політики держaви. Нa сучaсному етaпі нaйбільш
оптимaльною формою учaсті нaціонaльної економіки в міжнaродних
інтегрaційних процесaх є розвиток вільної торгівлі з окремими крaїнaми тa
економічними угруповaннями.
Одним з основних суб’єктів ліберaлізaції світової торгівлі є
Європейський Союз (ЄС), який стaє генерaтором інновaцій у розгортaнні
інтегрaційних процесів. Комунітaрнa зовнішньоекономомічнa політикa ЄС
спрямовaнa нa формувaння зон вільної торгівлі з третіми крaїнaми з метою
зменшення aсиметричності у світі.
Дослідження проблеми інтегрaції тa співпрaці Укрaїни з ЄС знaйшли
своє відобрaження у роботaх тaких aвторів, як І. Бережнюк, С. Боротничек,
A.С Гaльчинський, О.A. Корнієвський, В. Опришко, Н. Пирець, П. Пaшко,
В. Посельський, М. Тонєв, Є.Д.Холстінінa, О.Дугінa, З.Бжезинський,
О.Лєдяєвa, С.Хaнтінгтонa.
Метою дaного дослідження є визнaчення основних проблем інтегрaції
Укрaїни до ЄС.
Європейське інтегрaційне об’єднaння – це об’єднaння груп розвинутих
крaїн, які взaємодіють, торгують тa переміщaють в серединні угрупувaння
товaри, послуги, фaктори виробництвa тa робочу силу. Тобто це є зоною
вільної торгівлі, aле не просто зоною вільної торгівлі a розширеною, оскільки
сaме розширенa ЗВТ пропонує тaкий спектр мобілізaції [3, с. 111].
Взaгaлі відносини Укрaїни ЄС були зaпочaтковaні після здобуття
незaлежності Укрaїни. Позиція Укрaїни щодо Євросоюзу булa сформовaнa
вперше нa зaконодaвчому рівні в Основних нaпрямкaх зовнішньої політики
Укрaїни, що були схвaлені Верховною Рaдою Укрaїни 2 липня 1993 р. Ось
починaючи із цього моменту Укрaїнa почaлa тяжіти до європейського
інтегрaційного об’єднaння і від того моменту нaмaгaлaсь все ж тaки
приєднaтись до ЄС, ці нaмaгaння ми можемо спостерігaти і до
сьогоднішнього дня.
Укрaїнa зробилa свій європейський вибір, aле щоб він стaв реaльним,
необхідно чітко розуміти, що в основі розвитку європейського світу лежить
інновaційність економічного, соціaльного, політичного тa культурного
спрямувaння. A тому Укрaїнa повиннa стaти інновaційною нaцією, щоб ЄС
сприйняв її як дійсно європейську держaву.
Виділяють тaкі перспективи тa можливості від вступу Укрaїни до ЄС:
1. Політичні перспективи – передбaчaють стaбільність політичної
системи, сприйняття Укрaїни як вaжливого суб’єктa політичних відносин
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2. Економічні перспективи – передбaчaють зaбезпечення розвитку
мaлого тa середнього бізнесу, a тaкож впровaдження стaндaртів ЄС у
виробництві
3. Соціaльні перспективи – мaють нa меті формувaння середнього клaсу
тa проведення реформувaння освіти, охорони здоров’я, соціaльного зaхисту.
Експерти і нaселення, ввaжaють, що головними перешкодaми нa шляху
Укрaїни до ЄС є:
1) неспроможність влaди здійснювaти євроінтегрaційний курс;
2) проблемa співробітництвa між гілкaми влaди:
3) неготовність влaдної еліти здійснювaти контроль зa нормaми і
стaндaртaми ЄС;
4) нaдзвичaйно склaднa економічнa ситуaція (окупaція AРК, проведення
AТО) [2].
Вітчизняні нaуковці виділяють тaкі недоліки євроінтегрaційних
процесів:
1. Політичні недоліки несуть із собою чaсткову втрaту суверенітету тa
підпорядкувaння територій оргaнaм ЄС, невизнaченість стрaтегії розвитку,
що тaкож не дуже добре вплине нa економічний стaн, оскільки між крaїнaми
ЄС існує в деякій мірі високa конкуренція в деяких гaлузях, тому потрібно
буде переорієнтовувaтись нa менш конкурентні гaлузі, a тaкож негaтивним
чинником буде погіршення взaємин із крaїнaми СНД, a особливо із Росією,
оскільки нa сьогоднішній день перед Укрaїною стоїть тaкож питaння про
співпрaцю із Митним Союзом Росії, Білорусії тa Кaзaхстaну.
2. Економічні недоліки – передбaчaють втрaту конкурентоспроможності
певних гaлузей, склaдність переходу нa європейський рівень цін, квотувaння
певних видів товaрів.
3. Соціaльні недоліки - це усклaднення візового режиму із східними
сусідaми [1, с. 68].
Зa прогнозaми економістів, нaшa крaїнa до 2020 року не стaне членом
ЄС, оскільки нa дaний момент ЄС переживaє кризу. Тaкож вступ Укрaїни до
цього інтегрaційного об’єднaння унеможливлюється тим, що до ЄС
приєднaється крaїнa, якa потребувaтиме дуже серйозних компенсaцій від
зaкриття цілих гaлузей промисловості. Оскільки в ЄС є строго квотовaнa
плaновa економікa, якa передбaчaє, що кожнa держaвa, якa вступaє в
Європейський Союз, повиннa включaтись у спільний ринок і відповідно вонa
повиннa повиннa зaпровaджувaти квоти нa виробництво тієї чи іншої
продукції, тому для ЄС нa дaному етaпі не вигідно приймaти Укрaїну до себе
і це і є однією із проблем інтегрaції Укрaїни.
Ще однією проблемою інтегрaції Укрaїни до ЄС є не гaрмонізовaне до
європейських стaндaртів укрaїнське зaконодaвство. Повиннa здійснитись
aдaптaція укрaїнського зaконодaвствa із європейським, це мaє здійснювaтись
зa рaхунок реформувaння укрaїнської прaвової системи тa поступове
приведення її у відповідність із європейськими стaндaртaми. Ця aдaптaція
повиннa охопити приблизно усі сфери прaвa, тaкі як : привaтне, митне,
трудове, фінaнсове, подaткове зaконодaвство, зaконодaвство про
інтелектуaльну влaсність, охорону прaці, життя тa здоров’я, нaвколишнього
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середовищa тa бaгaто іншого. Aле нa дaному етaпі для Укрaїни здійснення
тaких зaходів є неможливими.
Тaким чином, перспективa інтегрaції у ЄС Укрaїни зaлежить знaчною
мірою від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результaті
успішного здійснення ринкових реформ, стaбілізaції ситуaції нa Сході і
досягнення високого рівня розвитку економіки Укрaїнa може претендувaти
нa членство у ЄС.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ ЗІ
ЗЛОЧИННІСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ
На сьогоднішній день в суспільстві відбувається багато процесів, які
впливають на зростання злочинності та є взагалі не дослідженими.
Потребують теоретичного і практичного розроблення причини і умови
злочинності неповнолітніх, співвідношення біологічного і соціального у
формуванні антисуспільної установки у свідомості неповнолітніх на основі
подій та процесів, які реально відбуваються в нашій державі. Злочинність
неповнолітніх
була
предметом
вивчення
багатьох
дослідників:
В. Кудрявцева, М. Фіцули, О. Тузова, В. Лебединського, О. Селецького,
В. Оржеховської, Г. Міньковського, С. Тарарухіна та інших.
Боротьба зі злочинністю неповнолітніх є однією з найважливіших
проблем українського суспільства. На думку багатьох вчених, зростання
підліткової злочинності пов'язано, перш за все, з соціально-економічною
кризою, що супроводжується деформацією фундаментальних моральноетичних цінностей. Жертвами малолітніх злочинців зазвичай стають тварини,
люди похилого віку, однолітки або молодші за віком особи. Не поодинокими
є випадки, коли процес знущання над такими "жертвами" неповнолітні
знімають на мобільний телефон, щоб згодом розмістити у соціальній мережі
Інтернет [1].
Чинниками, які обумовлюють злочини неповнолітніх, традиційно
вважаються:
1. Негативний вплив у сім'ї. Дослідження показують, що у своїй
переважній більшості неповнолітні злочинці мали неблагополучний вплив.
Часто це загальна атмосфера неповаги батьків до дітей, жорстокість стосовно
них, демонстративна байдужість, пияцтво.
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2. Недоліки у шкільному вихованні. За умов глибокої соціальноекономічної кризи загальноосвітні школи і профтехучилища далекі від того,
що від них вимагається. Частина вчителів має низький рівень культури і
професійної підготовки, не користується авторитетом серед учнів. Кращі
вчителі переходять до елітних шкіл — ліцеїв, гімназій тощо. Відсутня нова
концепція освіти і виховання учнів. Все це відчужує дітей від школи, вони
втрачають до неї інтерес. Кумирами у підлітковому середовищі стають
удачливі бізнесмени, які розбагатіли будь-якою ціною, і валютні повії.
3. Незайнятість суспільно корисною працею. Щорічно багатьом
випускникам
середніх
шкіл
та
профтехучилищ
не
вдається
працевлаштуватися. Нині підприємства відмовляються брати їх на роботу. Не
можуть знайти постійної роботи і "відсіяні" зі шкіл. Як наслідок, близько
половини неповнолітніх злочинців ніде не вчилися й не працювали. А щодо
працюючих неповнолітніх, то говорити про виховний вплив на них з боку
трудових колективів сьогодні не доводиться. Для підприємств, що
перебувають у скрутному економічному становищі, головне завдання —
вижити будь-якими засобами. На жаль, неповнолітні робітники
виштовхуються у першу чергу.
4. Негативний вплив мікросередовища. Підліткам властиве підвищене
прагнення до спілкування, що полегшує їх соціалізацію. Знайшовши для себе
референтну групу, підліток дуже дорожить своїм становищем у ній. Однак
часто-густо він не може критично осмислити ситуацію. Груба сила, цинізм,
нахабність, знущання над слабшими, що пропонує йому така група,
сприймаються як еталон поведінки. Авторитетами нерідко є особи з солідним
кримінальним досвідом. І тут роль дорослих у втягненні підлітків до
злочинної діяльності прослідковується досить чітко.
5. Вади у діяльності правоохоронних органів щодо профілактики
злочинів неповнолітніх. Зокрема, слабо працюють підрозділи кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, орієнтуючись головним чином на розкриття
вже вчинених злочинів. Має місце небажання співробітників проявляти
активність у виявленні підлітків, яких слід ставити на облік і проводити з
ними індивідуальну профілактичну роботу. Відсутня взаємодія з
громадськістю. Що ж до служби в справах неповнолітніх, то вона сьогодні не
в змозі дієво займатися профілактикою злочинів: бракує кадрів та
фінансування. До мінімуму зведено правове виховання підростаючого
покоління. Все це призводить до того, що неповнолітні правопорушники
стверджуються у своїй безкарності, що, своєю чергою, сприяє їх подальшій
криміналізації [2].
З метою профілактики вчинення неповнолітніми адміністративних та
кримінальних правопорушень, втягнення їх дорослими в антигромадську
діяльність, негативних проявів серед молоді поліцейські, які працюють у
сфері захисту прав дітей провели профілактичну операцію «Канікули» у
Вінницькій області. Про результат цієї операції свідчать наступні статистичні
дані про вчинення правопорушень неповнолітніми особами на 22 січня 2016
року: понад 180 адміністративних протоколів, 105 з яких складені на батьків
за неналежне виконання своїх обов’язків – такий результат проведення
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профілактичних заходів «Канікули». Особливу увагу поліцейські приділили
місцям відпочинку неповнолітніх та відвідали 62 комп’ютерних клуби, 94
розважальних закладів та 106 інших місць відпочинку молоді. До
територіальних відділів та відділень поліції доставлено 10 дітей за вчинення
адміністративних та кримінальних правопорушень, з них 4 перебували без
догляду дорослих. В ході операції поліцейські задокументували 25 випадків,
коли дорослі розпивали спиртні напої разом з підлітками, 7 неповнолітніх за перебування в нетверезому стані у громадських місцях, 105 батьків
притягнуто до відповідальності за неналежне виконання батьківських
обов’язків, 4 факти вчинення дітьми дрібного хуліганства, 11 фактів продажу
неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Загалом за час
операції правоохоронці з роз’яснювальними бесідами відвідали понад 80
неповнолітніх, які перебувають на профілактичних обліках та 156 сімей
Вінниччини, які перебувають в складних життєвих обставинах[3].
Неабияке значення у подоланні злочинності неповнолітніх має
розроблення оптимальної структури державних органів і громадських
формувань, які покликані боротись із зазначеним негативним явищем. Нині
багато з цих органів зазнали серйозних змін і скорочень, а названі
формування взагалі перестали діяти.
На мій погляд, для чіткої організації роботи, щодо профілактики
правопорушень серед неповнолітніх необхідно створити єдиний довідковий
відділ, який би обробляв всю інформацію про використання працівниками
методів попередження злочинності та правопорушень неповнолітніх, а також
цифровий аналіз та довідковий матеріал. Завдяки цій програмі виникне
можливість, у разі потреби, цілодобово забезпечувати необхідною
інформацією працівників усіх служб органів внутрішніх справ.
Для успішного попередження правопорушень серед неповнолітніх
необхідно для них і їхніх батьків зробити доступною всю існуючу
інформацію з правових, соціальних, психологічних та інших аспектів
злочинності молоді. Ця проблема може бути розв'язана шляхом організації
спеціального інформаційного центра при соціальній службі для молоді [4].
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИПІДПРИЄМЦЯ
В умовах розвитку ринкової економіки в Україні важливою формою
господарювання стала діяльність фізичних осіб-підприємців як вид
господарської діяльності з надання послуг чи посередництва, який
характеризується повною свободою вибору та інноваційним характером
здійснення, значною ймовірністю економічного розвитку та чіткою
орієнтацією на задоволення потреб ринку і отримання прибутку.
Питання правового статусу фізичних осіб-підприємців досліджувалося
багатьма вченими – як вітчизняними, так і зарубіжними, серед яких:
Т.В. Блащук, О.В. Дем’яненко, В.С. Мілаш, А.В. Панчишин, Ю.А. Петров,
О.В. Старцев, І.І. Шамшина та інші. Незважаючи на внесок, зроблений
зазначеними науковцями, зміни в законодавстві та потреби часу вимагають
нового комплексного підходу до визначення правового статусу фізичної
особи-підприємця.
Метою даного дослідження є аналіз правового статусу фізичної особи
підприємця, визначення особливостей правового регулювання діяльності
зазначеного суб'єкта підприємництва.
Термін «фізична особа-підприємець» вперше було закріплено в
Цивільному кодексі України, його використання у подальшому позбавило
необхідності вказувати на те, що цивільні права та обов’язки у сфері
підприємництва можуть мати не тільки громадяни України, а й іноземці,
особи без громадянства. Адже згідно з ч. 1 ст. 42 Конституції України кожен
має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1].
Незважаючи на те, що визначення «фізична особа-підприємець» широко
використовується у сфері підприємництва, в законодавстві все ж немає
закріплення цього поняття, а це, в свою чергу, породжує ризики та помилки
при вирішенні спорів.
Статус фізичної особи-підприємця - це юридичний статус, який
засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме:
самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською
діяльністю,
що
здійснюється
суб'єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів
та одержання прибутку.
При цьому, юридичний статус «фізична особа-підприємець» сам по собі
не впливає і ніяким чином не обмежує будь-які правомочності особи,
які випливають з її цивільної правоздатності та дієздатності.
Водночас, згідно з ч. 1 ст. 128 Господарського кодексу
України
громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним
підприємницької діяльності за умови
державної
реєстрації його як
підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 ГК. Саме у
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господарських відносинах фізичні особи-підприємці приймають участь
перш за все як підприємці, а не як фізичні особи, та лише на підставі їх
реєстрації і внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру
юридичних та фізичних осіб-підприємців [2].
Особливості статусу суб’єкта підприємницької діяльності, що діє без
утворення юридичної особи, порівняно з загальною правоздатністю фізичної
особи загалом, визначено у гл. 5 Цивільного кодексу України і полягають у
наступному [4].
Такий статус здобувається з моменту державної реєстрації фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності. Фізична особа, що фактично
займається підприємницькою діяльністю, не здійснивши державну
реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності, не здобуває у зв’язку з
заняттям такою діяльністю статусу підприємця.
Особливістю правового статусу таких осіб є також те, що спори за
участю таких громадян, у тому числі пов’язані зі здійсненням ними
підприємницької діяльності, підвідомчі місцевому, а не господарському суду
[3].
Також, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що не може
задовольнити вимоги кредиторів, пов’язані зі здійсненням нею
підприємницької діяльності, може бути визнана за рішенням суду банкрутом.
При розгляді подібної категорії справ варто мати на увазі, що свої вимоги до
суб’єкта підприємницької діяльності можуть пред’явити і кредитори по
зобов’язаннях, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності (про
заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну громадян або юридичних осіб,
про стягнення аліментів тощо). При цьому вимоги кредиторів фізичної
особи-суб’єкта підприємницької діяльності задовольняються за рахунок
усього приналежного йому майна, на яке може бути звернене стягнення.
Таким чином, правовий статус фізичних осіб-підприємців необхідно
розглядати на перетині правомочностей фізичних осіб не підприємців і
юридичних осіб, вбираючи у визначеній мірі ті й інші ознаки, не створюючи
при цьому окремого суб’єкта права. При цьому особа, вступаючи у цивільні
відносини, має правовий статус фізичної особи як суб’єкта права, а
вступаючи у господарські відносини, повинна додатково набути у
встановленому порядку статусу суб’єкта підприємницької діяльності.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
В сучасних умовах важливе питання надається відповідальності
роботодавців за порушення законодавства про працю. Завдання по
забезпеченню ефективного управління працівниками і майном вимагає
наділення керівників підприємств значним обсягом прав і обов’язків.
Підвищена юридична відповідальність цієї категорії осіб виступає певною
гарантією від можливих зловживань з їх боку.
Питанню відповідальності роботодавців за порушення присвячені праці
Н. Волгіна, Р. Капелюшнікова, В. Роік, В. Бурак, І. Ваганова, Н. Гетьманцева,
А. Замченко, Т. Маркіна, П. Пилипенко, Р. Харчук, Н. Хуторян,
І. Шемелинець, В. Щербина та інші.
В кожній сфері трудової діяльності організація праці побудована таким
чином, що завжди є особа, яка керує процесом праці, вміє спрямувати
трудову діяльність групи інших людей, окреслити загальну мету й завдання
для кожного з працівників [3].
Згідно ст. 65 Господарського кодексу України, керівником
підприємства є особа, яка наймається та самостійно вирішує всі питання
діяльності підприємства в межах і порядку, визначених установчими
документами. Керівник підприємства – це одноособовий виконавчий орган
(директор, генеральний директор) або голова та члени колективного
виконавчого органу (правління, дирекції, ради директорів тощо)
господарського товариства.
Керівник підприємства, установи, організації чи підприємства,
виконуючи свої трудові обов’язки, своїми діями може спричинити більшу
шкоду, ніж ту, яку може спричинити будь-який інший працівник. Тому
проблема відповідальності керівників підприємств, установ, організацій має
не тільки теоретичне, а й практичне значення.
З 1 січня 215 року були внесенні зміни до Кодексу Законів про Працю,
зокрема в статті 265 «Відповідальність за порушення законодавства про
працю» зазначено, що посадові особи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у
порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
Дисциплінарна відповідальність передбачає застосування до винної
особи дисциплінарних стягнень, якими відповідно до статті 147 КЗпП
України є догана чи звільнення. Для окремих категорій працівників
законодавчими та нормативно-правовими актами можуть установлюватися й
інші дисциплінарні стягнення.
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Рис. 1 Відповідальність роботодавців, згідно чинного законодавства
станом на 28.12.2014 р. № 77- VIII
Крім того не обійшли увагою керівників підприємств та ФОПів.
Відповідно до ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення в
редакції Закону від 28.12.2014 р. N 77-VIII, за фактичний допуск працівника
до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи
іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на
застосування праці іноземця або особи без громадянства тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які
використовують найману працю, від 500 до 1000 нмдг, що в грошовому
еквіваленті відповідно від 8500 грн. до 17000 гр., та за повторне протягом
року порушення - 1000-2000 нмдг, що в грошовому еквіваленті від 17000 грн.
до 34000 грн. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень
законодавства про працю.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною
першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
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стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки,
одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до
14 років або дитину-інваліда, - тягнуть за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штрафи накладає інспекція праці на підставі винесених постанов в ходу
планової чи позапланової перевірки роботодавця. Також, інспекція може
встановлювати адміністративні штрафи [4].
Адміністративна відповідальність настає за порушення трудового
законодавства, передбачені Кодексом України про адміністративні
правопорушення. Вона полягає в застосуванні до конкретних винних осіб
заходів адміністративного стягнення, якими зазвичай є штрафи. За
порушення законодавства про працю винні особи можуть бути притягнені і
до кримінальної відповідальності.
Стаття 41 КпАП України, яка була переглянута та змінена у 2015 році
була доповнена, а саме адміністративну відповідальність новим штрафом від
8500 до 17000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору,
допуск працівника – іноземця до роботи без дозволу.
За
інші
порушення
трудового
законодавства
передбачена
адміністративна відповідальність від 510 до 1700 грн. А за порушення прав і
гарантій мобілізованих працівників – штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.
Адміністративні штрафи накладаються на підставі рішення суду на
посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в
суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує
інспектор з праці під час перевірки роботодавців.
Відповідальність за діяння, які є злочинами, адміністративними або
дисциплінарними правопорушеннями, визначається виключно законами
України (п. 22 частини першої ст. 92 Конституції України). Згідно зі статтею
265 КЗпП України особи, винні у порушенні законодавства про працю,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Вони
залучаються до відповідальності.
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
НЕПОВНОЛІТНІХ
На сучасному етапі розвитку кримінального права України
висловлюються пропозиції щодо створення специфічних видів кримінальних
покарань, які б застосовувалися тільки до неповнолітніх злочинців і
враховували особливості їх розвитку. Не ставиться під сумнів твердження,
що неповнолітні особи потребують посиленої кримінально-правової охорони.
У зв’язку з цим законодавець у Кримінальному кодексі України виділив
окремий розділ, присвячений особливостям кримінальної відповідальності та
покарання неповнолітніх. Як зазначають автори науково-практичного
коментаря до Кримінального кодексу України за редакцією І.М.Мельника та
М.І.Хавронюка, необхідність виокремлення спеціальних норм про
кримінальну відповідальність неповнолітніх обумовлена принципами
справедливості, гуманізму, економії кримінальної репресії. Встановлюючи
такі особливості, законодавець виходить з фізичних та психічних
характеристик осіб цього віку: нестійкості психічних процесів, здатності до
навіювання, відсутності достатнього життєвого досвіду, тощо. Виходячи з
цього, для виправлення неповнолітніх злочинців часто достатнім є більш
м’які заходи, що несправедливо до них ставити такі ж суворі вимоги, як і до
дорослих членів суспільства. Тому законодавець визначив для цієї категорії
злочинців окрему систему покарань, особливості призначення покарання,
звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та
відбування покарання, погашення та зняття судимості тощо.
При призначення покарання неповнолітнім виникає ряд проблем, що
унеможливлює дотримання принципів справедливості, рівності, гуманізму та
економії кримінальної репресії. Це у першу чергу зумовлено недосконалістю
системи покарань, яка закріплена в ст. 98 КК України і, як наслідок,
конструкцією санкцій Особливої частини Кодексу. З огляду на те, що не усі
покарання можуть бути застосовані до неповнолітніх, кількість
альтернативних санкцій щодо них різко зменшується, а це у свою чергу
призводить до різкого зниження можливості індивідуалізації покарання.
Особливості покарання неповнолітніх правопорушників зумовлені не
лише законодавчим зменшенням кількості видів і скороченням строків і
розмірів покарання, що входять в їх загальну систему (ст. 51), а й тим, що: 1)
позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вчинив
вперше злочин невеликої тяжкості; 2) покарання у вигляді позбавлення волі
особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може
бути призначено на строк від шести місяців до десяти років. Лише за
особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини
та при призначенні покарання за сукупністю злочинів або вироків, воно може
бути призначене більше, ніж на десять років, але не може перевищувати
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п'ятнадцяти років; 3) покарання у вигляді довічного позбавлення волі не
застосовується до осіб, що вчинили злочин у віці до 18-ти років;
4) неповнолітні, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі,
відбувають його у спеціальних виховних установах [1].
До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть
бути застосовані такі основні види покарань: штраф - застосовується лише до
неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке
може бути звернене стягнення. Розмір штрафу встановлюється судом
залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану
неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 99 КК України);
громадські роботи - можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до
18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні
неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час.
Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох
годин на день (ч. 1 ст. 100 КК України); виправні роботи - можуть бути
призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років за місцем роботи на
строк від двох місяців до одного року. Із заробітку неповнолітнього,
засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в дохід держави
у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків
(ч.2,3 ст. 100 КК України); арешт - полягає у триманні неповнолітнього, який
на момент винесення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в
спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти
діб (ст.101 КК України); позбавлення волі на певний строк не може бути
призначене згідно із ст. 102 КК України особам, які не досягли до вчинення
злочину 18 років, на строк більше 10 років за особливо тяжкий злочин, за
злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - більше 15 років.
Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше
вчинив злочин невеликої тяжкості. Покарання у виді позбавлення волі
призначається неповнолітньому: за вчинений повторно злочин невеликої
тяжкості - на строк не більше двох років; за злочин середньої тяжкості - на
строк не більше чотирьох років; за тяжкий злочин - на строк не більше семи
років; за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років; за
особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини,
- на строк до п'ятнадцяти років (ч. 2 ст. 98 КК України) [2].
До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді
штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю.
Призначаючи покарання неповнолітньому, суд має, в першу чергу,
керуватися загальними засадами призначення покарання, викладеними у ст.
65-67 КК й обов'язково враховувати положення, викладені у ст. 103, а саме:
1) умови життя та виховання неповнолітнього; 2) вплив на неповнолітнього
дорослих; 3) рівень розвитку неповнолітнього; 4) інші особливості особи
неповнолітнього. Поняттям "умови життя та виховання неповнолітнього"
охоплюється взаємовідносини в сім'ї, з якою проживає неповнолітній, його
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матеріальне та виховне забезпечення, його ставлення до навчання і праці, до
свого найближчого оточення, проведення дозвілля, відпустки (канікул). Під
впливом на неповнолітнього дорослих треба розуміти ймовірний негативний
вплив дорослої людини, який сприяв або обумовив вчинення неповнолітнім
злочину. Рівень розвитку неповнолітнього (особливо підлітків 14-15 років) це відповідність ступеня розвитку неповнолітнього його віку, досягнутому в
момент вчинення злочину, його розумовим здібностям, культурним та
духовним запитам. Інші особливості особи неповнолітнього злочинця - це
його вік, риси характеру, поведінка у несприятливих для неповнолітнього
умовах, здатність до самооцінки свого поступку, поведінка у школі, на
роботі, громадських місцях, стосунки з друзями тощо. Якщо злочин вчинено
групою неповнолітніх (у співучасті), має бути виявлена роль кожного
неповнолітнього у груповій протиправній діяльності. Суд при вирішенні
питання про вид покарання неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої
тяжкості, має обговорити можливість застосування до такого
неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, а при вчиненні
злочину середньої тяжкості - можливість призначення більш м'якого
покарання, ніж передбачено законом. Відповідно до ч. 2 ст. 102 КК України,
позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше
вчинив злочин невеликої тяжкості. У чинному КК України покарання
неповнолітніх у вигляді позбавлення волі диференційоване відповідно до
класифікації злочинів (ст. 12). Відповідно до ч. 3 ст. 102 КК, покарання у
вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому: 1) за вчинений
повторно злочин невеликої тяжкості - на строк не більше двох років; 2) за
злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років; 3) за тяжкий
злочин - на строк не більше семи років; 4) за особливо тяжкий злочин - на
строк не більше десяти років; 5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з
умисним позбавленням життя людини, - на строк до п'ятнадцяти років. При
призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або
сукупністю вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може
перевищувати п'ятнадцяти років (ч. 2 ст. 103 КК) [3].
Дослідивши питання призначення покарань неповнолітнім, доходимо
такого висновку: необхідно розробити найоптимальніші заходи кримінальноправового впливу на неповнолітніх, які вчинили злочин. У зв’язку з чим
вважаємо , що одним із перспективних напрямів розвитку кримінального
права є встановлення мети покарання неповнолітніх, розроблення системи
покарань для неповнолітніх з урахуванням результатів соціологічних,
кримінологічних та компаративістських досліджень.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗAСТОСУВAННЯ AДМІНІСТРAТИВНИХ
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Адміністративна відповідальність – найпоширеніший вид юридичної
відповідальності у правовій системі України. Заходами адміністративної
відповідальності на сьогоднішній день захищається значний масив
суспільних відносин.
Дослідженням проблем зaстосувaння aдміністрaтивних стягнень
присвячені прaці нaступних нaуковців: A. Aхмедов, І. Голосніченко,
Є. Додін, М. Мaсленніков, Т. Крaвцовa, A. Комзюк, Л. Ковaль, В. Колпaков,
С. Скворцов, A. Шергін, М. Сaвін тa ін.
Метою стaтті є визнaчення основних aспектів прaвового регулювaння
зaстосувaння aдміністрaтивних стягнень.
Aдміністрaтивнa відповідaльність реaлізується шляхом зaстосувaння
aдміністрaтивних стягнень до винних осіб, які склaдaють систему зaходів
aдміністрaтивної відповідaльності. Вони зaстосовуються лише до винних у
вчиненні aдміністрaтивних проступків осіб. Головною їх особливістю є їх
виховнa, репресивнa, кaрaльнa тa профілaктичнa функції [3, с.145].
Сутність aдміністрaтивних стягнень
полягaє
у позбaвленні aбо
обмеженні певних прaв, блaг. Цим сaмим досягaється метa покaрaння
порушникa, зaпобігaння скоєнню нових прaвопорушень. Тому, сaме
покaрaння виступaє необхідним зaсобом виховaння прaвопорушникa і
зaпобігaння прaвопорушенням. Зa вчинений проступок громaдянин aбо
позбaвляється будь-якого суб'єктивного прaвa, aбо обмежується його
прaвосуб'єктність, aбо нa нього поклaдaються спеціaльні "штрaфні"
обов'язки. Тобто, можнa дaти нaступне поняття aдміністрaтивного стягнення
- це зaходи примусу, що зaстосовуються уповновaженими держaвними
оргaнaми, як прaвило виконaвчої влaди, від імені держaви до осіб, винних у
скоєнні aдміністрaтивного прaвопорушення [1, с. 44].
Систему aдміністрaтивних стягнень зaкріплено в ст.24 КУпAП, a сaме:
- попередження (ст.26 КУпAП);
- штрaф (ст.27 КУпAП);
- оплaтне вилучення предметa, який стaв знaряддям вчинення aбо
безпосереднім об'єктом прaвопорушення (ст.28 КУпAП);
- конфіскaція предметa, який стaв знaряддям вчинення aбо
безпосереднім об'єктом aдміністрaтивного прaвопорушення (ст.29 КУпAП);
- позбaвлення спеціaльного прaвa, нaдaного дaному громaдянинові (ст.30
КУпAП);
- громaдські роботи (ст.31-1 КУпAП)
- випрaвні роботи (ст.31 КУпAП);
- aдміністрaтивний aрешт (ст.32 КУпAП) [2].
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В зaлежності від хaрaктеру впливу нa особу виділяють нaступні
aдміністрaтивні стягнення:
9 особисті (попередження, aдміністрaтивний aрешт, громaдські
роботи);
9 мaйнові (штрaф, оплaтне вилучення предметa, конфіскaція предметa,
випрaвні роботи);
9 особисто - мaйнові (позбaвлення спеціaльного прaвa).
Нa дaний чaс, нaуковці тa юристи-прaктики в більшості випaдків
цікaвляться
проблемою
ефективності
зaстосувaння
окремих
aдміністрaтивних стягнень мaйнового хaрaктеру [3, с. 12].
Зaконодaвством
передбaчено
відповідні
прaвилa
нaклaдaння
aдміністрaтивних стягнень. Тaк, aдміністрaтивні стягнення нaклaдaються в
межaх, устaновлених нормaтивним aктом, який передбaчaє відповідaльність
зa вчинене прaвопорушення, у точній відповідності до Кодексу Укрaїни про
aдміністрaтивні прaвопорушення (нaдaлі КУпAП).
Прaвилa
нaклaдення aдміністрaтивних стягне нень полягaють в
нaступному:
1) зa вчинений проступок нaклaдaється стягнення тільки того виду,
який встaновлено в сaнкції відповідної стaтті КУпAП. Нaприклaд, не можнa
зaстосовувaти aдміністрaтивний aрешт зa порушення Прaвил нaдaння тa
отримaння телекомунікaційних послуг, тому що це стягнення сaнкцією
ст.148-1 КУпAП не передбaчено;
2) стягнення нaклaдaється в точно визнaчених зaконодaвством межaх.
Це ознaчaє, що існує зaборонa до зaстосувaння стягнення нижче нижньої
межі, передбaченої сaнкцією відповідної стaтті, aбо нaвпaки, перевищення
мaксимaльної межі. Якщо присутнє порушення ст. 148-2 КУпAП –
порушення порядку тa умов нaдaння послуг зв’язку в мережaх зaгaльного
користувaння – і aдміністрaтивним стягненням є штрaф у розмірі від 50 до
100 неоподaтковaних мінімумів доходів громaдян;
3) додaткові стягнення нaклaдaються лише у рaзі передбaчення їх в
зaконі (зa aдміністрaтивні прaвопорушення у сфері телекомунікaцій
передбaчено одне додaткове стягнення, що міститься в ст.146 КУпAП);
4) при нaклaдaнні aдміністрaтивного стягнення повинні бути дотримaні
вимоги щодо підвідомчості спрaв, строків дaвності, нaявності склaду
проступку тощо [2].
Тaким чином, aдміністрaтивне стягнення - мірa відповідaльності, якa
зaстосовується з метою виховaння особи, що вчинилa aдміністрaтивне
прaвопорушення. Aдміністрaтивні стягнення є кaрaльними, «штрaфними»
сaнкціями, вони, як прaвило, полягaють в позбaвленні aбо обмеженні певних
прaв, блaг. Цим досягaється метa покaрaння порушникa. Зa вчинений
проступок громaдянин aбо позбaвляється якогось суб’єктивного прaвa (прaвa
керувaння трaнспортним зaсобом), aбо обмежується його прaвосуб’єктність
(aдміністрaтивний aрешт), aбо нa нього поклaдaються спеціaльні "штрaфні"
обов’язки.
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КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ
У сучасній Україні проблема боротьби з організованою злочинністю та її
складовою – корупцією, яка є каталізатором розвитку організованої
злочинності, є надзвичайно актуальною. Існуючи в симбіозі, ці два явища
утворюють найсерйознішу небезпеку для держави і суспільства, особливо в
умовах демократії. Небезпека корупції полягає в тому, що вона перероджує
державний апарат, призводить його до незворотних змін, які можна подолати
лише завдяки кардинальним засобам. І саме тому боротьба з корупцією та
організованою злочинністю відноситься до найпріоритетніших проблем, що
стоять перед українським суспільством. Корупція є складним соціальним
явищем з надзвичайно великою диверсифікацією, тобто різноманітністю його
проявів та форм. Першочергово її можна розподілити на дві нерівні частини:
власне етичні відхилення і правопорушення. Серед корупційних
правопорушень зазвичай виділяються чотири види: цивільно-правові делікти,
дисциплінарні проступки, адміністративні проступки і правопорушення, хоча
розподіл власне дисциплінарних (службових) і адміністративних проступків
достатньо умовний.
Проблему корупції, її зміст і структуру, форми прояву, стратегію та
тактику боротьби з цим небезпечним соціально-економічним явищем
вивчають науковці різних країн світу. Вона є об’єктом уваги практиків,
учених, соціологів, економістів, політиків і публіцистів .Найвідомішими
дослідниками цієї проблеми є: , В.А. Алексєєв, О.Н. Басалаєв, І.І. Басецький ,
М.І..В. Александров, П.П. Артеменко, О.М. Бандурка та ін.
Характерною рисою корупції будь-якої країни є зловживання
службовим становищем, що з метою неправомірного отримання відповідних
переваг може включати в себе будь-яке отримання пільг в результаті
необгрунтованого використання офіційного статусу. Корумпована посадова
особа може домагатися отримання грошей, подарунків, привілей або
прибуткових умов для підприємницької діяльності в обмін на здійснення чи
нездійснення будь-яких офіційних дій. І немає жодної різниці, від кого
85

виникає ініціатива зловживання (хабарництво чи вимагання). Дійсно, чим
більше розповсюджується і укорінюється корупція, тим меншою стає
можливість визначення того, яка сторона зробила перший крок до обміну
послугами для сприяння чи перешкоди виконання громадського обов'язку.
Отже, корупцiю в загальному та буквальному розумiннi можна визначити як
зловживання державною владою в цiлях особистої вигоди. Корупція властива
всім країнам, незалежно від політичного устрою та рівня економічного
розвитку. У розвинених країнах як у недалекому минулому, так і сьогодні
вона складає стійку системну стратегію дій у комерції і політиці, понад усе у
випадках, коли інтереси громадян, приватних осіб перетинаються з владними
повноваженнями чиновництва. Жодна з соціально-політичних та
економічних систем не мала і не має повного імунітету від корупції –
змінюються лише її обсяги і прояви, а також можливості, що визначається
ставленням до неї держави і суспільства [1].
Політичне та економічне співробітництво, яке останнім часом має
тенденцію до розширеного розвитку, перетворює корупцію на
інтернаціональну проблему. Вона стала властивою і міжнародним
організаціям. Корупція у міжнародному економічному співробітництві
проявляється при створенні підприємств за участю іноземного капіталу,
реалізації інвестиційних проектів та приватизації державної власності,
вирішенні проблем розподілу продукції та в інших формах. Більшість
бізнесменів (70 %) переконані в тому, що корупція входить до головних
перешкод для розвитку нормального підприємництва. Разом з тим, багато
представників іноземних компаній користуються таким засобом, як "хабар”
для одержання переваг у конкуренції. Більше того, податкове законодавство
багатьох країн заохочує таке поводження. В Україні також, за даними
аналітиків, сьогодні нема жодної підприємницької структури, яка б для
пом'якшення такого тиску систематично не сплачувала чиновникам та різним
контролерам значних грошових сум. З іншого боку, підприємці, шукаючи
шляхи зменшення податкового тиску, самі йдуть на зловживання і підкуп
осіб, наділених контрольними і розпорядчими функціями. Вони змушені
оббивати пороги міністерств і відомств у пошуках підтримки. Чим більше
звертань за допомогою до чиновництва, тим більшою є вірогідність
корупційних діянь. У цих обставинах простежується певна закономірність:
чим гірше працює економіка країни, чим гірші економічні показники, тим
більш поширеною та всеосяжною стає корупція, захоплюючи все нові й нові
сфери суспільства. Незавершеність формування правового поля,
суперечливість вимог одного закону вимогам інших спричиняє масовий тиск
на державні органи, підбурювання їх до корупційних дій з боку
господарників, керівників підприємств різних видів власності з метою
захиститись від податкового тиску, різноманітних штрафів, стягнень і т. ін.
Систематичні доповнення податкового законодавства ще більше
ускладнюють їх положення, вносять нестабільність у практику бізнесу,
економіки, зменшують кількість інвесторів і в цілому підривають економічні
засади держави та, врешті-решт, породжують корупцію.[2].
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У 2016 році Україна за результатами світового Індексу сприйняття
корупції посідає 130 місце зі 168 позицій .Порівняно із станом на 2015 рік
,коли Україна посідала 142 місце зі 175 позицій відбулись невеликі позитивні
зміни. На сьогоднішній день індекс CPI країни складає 27 балів зі 100
можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року. Здійснити
невеличке зростання індексу Україні вдалося завдяки збільшенню
суспільного осуду та тиску на корупціонерів, створенню антикорупційних
органів та появі руху викривачів корупції. А от зволікання із реальним
покаранням хабарників, а також збільшення корупційної складової у
стосунках бізнесу та влади не дають Україні зробити рішучій крок уперед за
показниками СРІ. Здобути підвищення рейтингу цього року Україні вдалося
завдяки більш критичному ставленню суспільства до корупціонерів. Про це
свідчать дані дослідження Bertelsmann Foundation Transformation Index, які
враховуються при визначенні CPI. Збільшилася кількість викривачів
корупції, зростає число гострих матеріалів про корупціонерів у ЗМІ на які
влада змушена реагувати. Представники законодавчої та виконавчої гілки
влади дедалі менше використовують свої службові повноваження для
незаконного збагачення, побоюючись зіпсувати свій імідж в очах
суспільства. Утім, питання невідворотності покарання корупціонерів залишає
бажати кращого. На сьогоднішній день високопосадовці рідко притягуються
до відповідальності та отримують належне покарання за свої злочини.
Влада дійсно зробила низку позитивних кроків у бік створення
законодавства щодо важливих антикорупційних органів, але зволікає із його
імплементацією. Окремим болючим питанням залишається намагання
представників влади особисто контролювати обрання керівництва цих
органів. «Показники цьогорічного індексу CPI підтверджують, що рушійною
силою змін в Україні є самі громадяни: громадські організації, журналістирозслідувачі, викривачі корупції. Саме вони контролюють посадовців, під
їхнім тиском справи проти корупціонерів при владі доходять до суду. Але
далі система чинить спротив, і реально мало хто з корупціонерів отримує
справедливе покарання. Для справжніх антикорупційних змін в Україні
Тransparency International Україна закликає уряд, парламент та президента
зробити п’ять кроків: Невідкладно забезпечити роботу незалежних
антикорупційних органів. Здійснити запуск Національного агентства з питань
запобігання корупції та ініціювати роботу системи електронного
декларування; імплементувати закон про прозоре фінансування політичних
партій; здійснити реальну судову реформу; припинити ганебну суддівську
практику
звільнення
високопосадовців-хабарників
від
ув’язнення;
забезпечити принцип невідворотнього покарання для посадовців, що
вчинили корупційний злочин.[3].
Отже, розповсюдженість корупційної поведінки, перетворення її для
значної маси населення на норму зовсім не означає, що в суспільстві не
залишається людей, які не сприймають корупцію, хабарництво у будь-якому
вигляді. Зрозуміло, що певні соціальні групи зацікавлені в існуванні корупції.
Однак, більшість населення України хоче жити в нормальному правовому,
87

соціально здоровому суспільстві. Саме тому необхідно побудувати широку
коаліцію проти корупції, яка має включати представників ЗМІ, громадського
сектора та "чистого” бізнесу. Ці сили мають в ході конструктивного діалогу
визначитися в розумінні цього негативного явища, сформулювати стратегію
боротьби з корупцією, окреслити основні напрями діяльності, ефективні
засоби і способи досягнення цілей.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Вищим рівнем розвитку міжнародних економічних відносин, коли
інтернаціоналізація господарського життя проявляється у переплетінні
національних господарств двох або кількох країн та проведенні ними
узгодженої міждержавної торговельно-економічної політики є міжнародна
економічна інтеграція (МЕІ).
Міжнародна економічна інтеграція являє собою комплексний феномен,
що охоплює не тільки економіку, але і весь соціум. Вона пронизує різні
сфери суспільного життя країн, які інтегруються, і створює діалектичну
єдність об’єктивних і суб’єктивних процесів. Про інтеграцію можна говорити
тоді, коли взаємозв’язки між національними економіками стають досить
тісними, а окремі відтворювальні процеси змикаються [2].
У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і
як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити
як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній
із національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція
розглядається як найвищий рівень розвитку міжнародних економічних
відносин (МЕВ). Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей
між економічними суб’єктами - представниками різних держав [3].
Міжнародна економічна інтеграція означає: співробітництво між
національними господарствами різних країн, ліквідацією бар’єрів у торгівлі
між країнами, зближення ринків кожної з країн з метою створення єдиного
спільного ринку [1].
Розвиток МЕІ представлений наступними факторами:
− поглиблення міжнародного поділу праці (МПП) – спеціалізація і
кооперування країн сприяють їх об’єднанню;
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− соціально-економічна однорідність національних підприємств
об’єднуватись можуть країни з подібними соціально-економічними
ознаками. На сучасному етапі всесвітнього економічного розвитку існують
дві
основні
моделі
національної
організації
виробництва
і
зовнішньоекономічних стосунків: ринкова і планова. Очевидно, що
формування спільного господарського простору передбачає принципову
подібність основ організації національного виробництва в окремих країнах,
спільність умов господарювання виробників;
− розвиток науково-технічного прогресу (НТП) створює умови для
більш тісних взаємозв’язків країн. Сучасна науково-технічна революція
об’єктивно зумовлює формування оптимального господарського простору, в
межах якого забезпечується поява і постійне оновлення широкого
асортименту товарів та послуг, прибуткове функціонування виробництва,
максимальне задоволення зростаючих потреб суспільства в межах однієї чи
кількох країн;
− близькі рівні економічного розвитку груп країн об’єднуватись
можуть країни з близькими рівнями економічного розвитку. Суттєві
розбіжності в національних рівнях продуктивності праці, кваліфікації
робочої сили, конкурентоспроможності продукції та послуг країн, що
інтегруються, можуть стати основою одержання односторонніх переваг,
однобокої спеціалізації окремих національних економік, призвести до
виникнення економічних та адміністративних бар’єрів на шляху формування
спільного господарського простору;
− тривалий період співробітництва забезпечує тісні економічні зв’язки.
Інтеграція є продовженням господарської взаємодії країн, її новий стан,
вищий рівень економічного співробітництва. Інтеграція виникає на основі і в
результаті поглиблення та розширення економічної взаємодії різних країн;
− спільні кордони і умови розвитку інтеграційні об’єднання повинні
бути компактними. Це суттєво інтенсифікує взаємні економічні зв’язки,
знижує транспортні витрати, створює умови для реалізації великих спільних
проектів співробітництва.
− спільність культурних та історичних традицій країни із спільними
історичними, культурними та іншими умовами розвитку більше тяжіють до
економічної інтеграції;
− цілеспрямована діяльність державних органів та партій країн щодо
інтеграційних процесів носить суб’єктивний характер і віддзеркалює
об’єктивні економічні процеси, але водночас впливає на них, може деякою
мірою сприяти розвиткові інтеграції чи гальмувати його;
− об’єктивна необхідність спільного вирішення глобальних проблем
людства центральною ланкою стратегії вирішення глобальних проблем є
розвиток
всеосяжного
міжнародного
співробітництва,
об’єднання
різноманітних зусиль всього людства [1].
Всі ці фактори взаємозумовлені і підсилюють вихід відтворення за
рамки національних економік.
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До передумов міжнародної економічної інтеграції можна віднести:
1) належність (близькість) рівнів економічного розвитку й ступеня
ринкової зрілості країн;
2) географічну наближеність країн, що інтегруються, наявність у
більшості випадків спільних кордонів і економічних зв’язків;
3) наявність спільних економічних та інших проблем, що постали перед
країнами в різних галузях;
4) демонстраційний ефект. У країнах, що створили інтеграційні
об’єднання, зазвичай відбуваються позитивні економічні перетворення [4].
Отже, міжнародна економічна інтеграція представляє собою процес
взаємного пристосування і об’єднання національних економік різних країн у
єдину господарську систему. Для розвитку міжнародної економічної
інтеграції необхідні певні фактори, такі як: поглиблення МПП, соціальноекономічна однорідність національних підприємств, розвиток НТП, близькі
рівні економічного розвитку груп країн, тривалий період співробітництва,
спільні кордони і умови розвитку, спільність культурних та історичних
традицій, цілеспрямована діяльність державних органів та партій країн щодо
інтеграційних процесів та об’єктивна необхідність спільного вирішення
глобальних проблем людства.
Близькість рівнів економічного розвитку, географічна наближеність
країн, наявність спільних економічних та інших проблем та демонстраційний
ефект – це ті передумови, які дають можливість реалізувати об’єктивну
необхідність в інтеграції.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
Безпека підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки є
вагомою компонентою національної безпеки та конкурентоспроможності
країни. Захищеність економічних інтересів підприємств забезпечує їх стале
функціонування та розвиток в умовах європейської інтеграції України, що
сприяє зростанню економіки, формуванню здорового конкурентного
середовища та передумов для залучення інвестицій.
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Ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світову може відбутися
лише за умови досягнення високого рівня конкурентоспроможності країни, її
господарюючих суб'єктів, а також продукції та послуг, що виробляються
останніми, на внутрішньому та зовнішньому ринках. Основою
конкурентоспроможності є використання сучасної інформаційної технології.
Економіка стає більш інформаційно - насиченою, питання якісного доступу
до інформаційних ресурсів виходить на одне з перших місць у конкурентній
боротьбі. Серед проблем інформаційної безпеки найбільш вивченими є
проблеми, пов'язані із захистом інформації. Саме тому проблема вивчення
основних вимог щодо забезпечення інформаційної безпеки підприємства стає
досить актуальною.
Поняття «інформаційної безпеки підприємства»розглядали Близнюк
І.М., Братель О.Р., Бондаренко В.О., Бучило І.Л., Горбатюк О.М.,
Гуцалюк М.О., Ляшенко О.М., Камлик М.І., Козаченко Г.В., Остроухов В.В.,
Пономарьов В.П., Стрельцов А.А., Расторгуев С.П., Цимбалюк В.Л.,
Чубарук Т.І., Щербина В. М. Проте, проблема інформаційної безпеки
підприємства залишається недостатньо дослідженою. Це пов’язано, зокрема,
з тим, що автори більшу увагу приділяють забезпеченню інформаційної
безпеки держави, а також відсутністю цілеспрямованого підходу до
проблеми в цілому у тих учених, які зачіпали роль інформації в діяльності
підприємства.
Інформація є вагомим чинником виробництва та процесу
господарювання підприємств загалом, вона має вартісні характеристики, що
визначаються тим реальним прибутком, який можна отримати від її
використання. Справедливість класичного вислову: хто володіє інформацією,
той володіє світом", – останніми роками вже мали змогу перевірити сотні
українських підприємців.
Сьогодні всі економічно розвинуті країни широко використовують
переваги нових інформаційних технологій у виробничій, комерційній та
банківській сферах. Це пояснюється тим, що за допомогою традиційних
методів неможливо зорієнтуватися в сучасному стрімкому інформаційному
потоці й глибоко аналізувати динамічні процеси економічної діяльності
підприємств. Проте, зі зростанням науково-технічного прогресу буде
зростати і важливість питання інформаційної безпеки громадянина,
суспільства, підприємства, держави.
З огляду на це, необхідно розглянути поняття«інформаційна
безпека»підприємства, під яким пропонується розуміти суспільні відносини
щодо створення і підтримання на належному рівні життєдіяльності
інформаційної системи суб’єкта господарської діяльності. Інформаційна
безпека має три основні складові: конфіденційність, цілісність і доступність
[1, с.207].
Конфіденційність належить до захисту чутливої інформації від
несанкціонованого доступу. Цілісність означає захист точності і повноти
інформації і програмного забезпечення. Доступність – це забезпечення
доступності інформації і основних послуг для користувача в потрібний для
нього час.
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Досвід свідчить, що для боротьби з правопорушеннями у сфері обігу
інформації на підприємстві необхідна цілеспрямована організація процесу
захисту інформаційних ресурсів. Джерело цього виду загроз може бути
внутрішнім (власні працівники), зовнішнім (наприклад, конкуренти) та
змішаним (замовники –зовнішні, а виконавець – працівник фірми). Як
показує практика, переважна більшість таких правопорушень здійснюються
самими працівниками підприємства [1, с. 208].
Об’єктом правопорушень у сфері обігу інформації насамперед – є
інформація (дані). Правопорушник дістає доступ до інформації, що
охороняється, без дозволу її власника, або з порушенням встановленого
порядку доступу. Способи такого неправомірного доступу до комп’ютерної
інформації можуть бути різними – крадіжка носія інформації, порушення
засобів захисту інформації, використання чужого імені, зміна коду або
адреси технічного пристрою, представлення фіктивних документів на право
доступу до інформації, установка апаратури запису, що підключається до
каналів передачі даних. Причому доступ може бути здійснений в
приміщеннях підприємства, де зберігаються носії, з комп’ютера на робочому
місці, з локальної мережі, з глобальної мережі. Усі загрози на об’єкти
інформаційної безпеки за способом впливу можуть бути об’єднані в п’ять
груп [4]: власне інформаційні, фізичні, організаційно-правові, програмноматематичні, радіоелектронні.
Правове регулювання обігу інформації на підприємстві та
відповідальності за правопорушення у зазначеній сфері ґрунтується на тому,
що за українським законодавством захисту підлягає будь-яка документована
інформація, неправомірне звернення до якої може завдати збитку її
власникові, користувачеві. Захист здійснюється в цілях витоку, розкрадання,
втрати, спотворення, підробки інформації, а також відвертання
несанкціонованих дій зі знищення, модифікації, спотворення, копіювання,
блокування інформації; відвертання інших форм незаконного втручання в
інформаційні ресурси і інформаційні системи, забезпечення правового
режиму документованої інформації як об’єкту власності [3]. Крім того, за
перелічені вище протиправні дії передбачена як адміністративна, так і
кримінальна відповідальність. І це не випадково, оскільки загрози
інформаційним системам можуть привести не лише до значних фінансових
втрат, але і до безповоротних наслідків – ліквідації самого суб’єкта
підприємництва.
У структурі економічної безпеки підприємства особливе місце займає
управлінська складова, яка включає комплекс різноманітних умінь, навиків,
необхідних менеджерам для реалізації функцій управління не лише системи
економічної безпеки, а й підприємства загалом. Важливе значення у
забезпеченні інформаційної безпеки відіграє також формування відповідних
відділів і підрозділів підприємства, адже інформаційно-аналітична робота −
це одна із основних внутрішньовиробничих функціональних складових
безпеки підприємства [2, с.93].
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Розглядаючи зміст процесу забезпечення інформаційної складової
економічної безпеки підприємства, необхідно виділити такі основні функції
інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства, належне використання
яких необхідне для досягнення належного рівня забезпечення інформаційної
складової економічної безпеки підприємства:
● збирання усіх видів інформації, що стосується діяльності та
відповідний її захист від розповсюдження;
● аналіз інформації, що отримується;
● прогнозування тенденцій розвитку наукового і технологічного
процесу в сфері технологій діяльності підприємства;
● оцінювання рівня економічної безпеки підприємства за всіма її
складовими
загалом, розроблення рекомендацій для його підвищення;
● інші види діяльності щодо забезпечення інформаційної складової
економічної безпеки підприємства.
Враховуючи той факт, що під впливом інформаційних атак може
цілеспрямовано змінюватися світогляд та мораль як окремих осіб, такі
суспільства в цілому, нав’язуються чужі інтереси, мотиви, спосіб життя, на
перший план випливає аналіз сутності та форм проявів сучасних методів
прихованого агресивного впливу, вияву дій, що мають цілеспрямований
агресивний характер і які протирічать інтересам національної безпеки,
вироблення механізмів протидії їм у всіх напрямах [4].
Комісія з питань національної безпеки визначила такі потенційні
загрози в інформаційній сфері: відсутність у міжнародного співтовариства
об’єктивного уявлення про Україну; інформаційна експансія збоку
інших країн; відтік інформації, що містить державну таємницю, а
також конфіденційної інформації, що є власністю держави; повільне
входження України до світового інформаційного ринку; незбалансованість
державної політики та відсутність необхідної інфраструктури в
інформаційній сфері.
Отже, для забезпечення інформаційної безпеки підприємницької
діяльності необхідна ефективна державна політика, яка передбачає створення
загальнодержавної системи інформаційної безпеки. Обов'язковою умовою
створення цієї системи є розроблення відповідної нормативної бази, розвиток
та вдосконалення системи сертифікації систем та засобів захисту інформації,
організація та налагодження виробництва вітчизняних засобів захисту
інформації, створення системи підготовки наукових кадрів у галузі захисту
інформації. Вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для
роботи у сфері інформаційної безпеки, врегулювання відносин в галузі
використання Internet є одним із важливих напрямів вирішення цих проблем.
Створення системи інформаційної безпеки, яка спроможна забезпечити
належний рівень її захищеності в умовах постійного удосконалення
можливостей технічних розвідок та засобів ведення інформаційних війн і т.
ін. є важливою умовою функціонування підприємницької діяльності.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ
ОЧИМА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
Олена Кривіцька
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У
ВНЗ ОЧИМА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
У сучасних умовах розвитку якість освіти є найголовнішою темою в
більшості обговореннях у світових освітніх спільнотах. Якщо минулі роки ці
обговорення стосувалися традиційної освіти, то тепер поняття якості
застосовується також до електронного навчання.
Україна стала на шлях глобального реформування всієї системи вищої
освіти, що має підняти статус власників вітчизняних дипломів про вищу
освіту на європейському ринку праці лише тоді, коли вступила в Болонський
процес.
Поряд з вже запропонованими традиційними формами навчання
(очною, заочною), не досить давно з'явилася також і дистанційна освіта. Ця
форма навчання є найбільш прийнятною з точки зору економії як
фінансового, так і часового ресурсу. У порівняння з іншими формами освіти
дистанційне навчання спроможне задовольняти потреби самого широкого
кола споживачів освітніх послуг.
Дистанцiйне навчання є формою навчання з використанням
комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, котрі забезпечують
мережеву взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i
самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi [1].
Для вдосконалення та поширення високих дистанційних технологій
необхідне рішення двох основних проблем. Головна, знаходиться в області
права, інша – в сфері фінансування робіт з розробки та впровадження
інноваційних технологій. З метою їх успішного вирішення об’єктивно
необхідна реалізація наступних першочергових заходів і напрямів:
– розробка і реалізація Загальноукраїнської програми дистанційної
безперервної освіти;
– викорінення протиріч в законодавстві про освіту в Україні,
приведення його у відповідність з об’єктивними потребами і тенденціями
розвитку дистанційних форм навчання;
– розробка наукових основ, що забезпечують інноваційність і
дистанційних форм, і рівнів освіти, програм та навчальних планів;
– наукове обґрунтування ринку навчальної літератури, комп’ютерних
та мультимедійних баз даних, виключення можливості його монополізації;
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– створення варіативних методик з дистанційного навчання людей з
різними рівнями здібностей, віком і потребами;
– забезпечення переходу до інтерактивних методів та практичної
спрямованості дистанційного навчання;
– створення системи підтримки проектів, нововведень в технології
дистанційної освіти, її заочних та інших форм;
– надання права навчання студентів, отримання атестатів і дипломів у
різних освітніх закладах.
Від зарубіжних моделей, українська дистанційна освіта більш
наближена до нашого споживача і є більш демократична ніж зарубіжні
дистанційні моделі. Доцільно поєднуючи в собі змішані технології відкритої
освіти, українська дистанційна освіта стає найбільш доступна широким
масам населення, роблячи можливим здобувати освіту не на все життя, а все
життя.
Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи освіти,
основні з яких можна сформулювати так:
– вміння самостійно знаходити, накопичувати і переосмислювати
наукові знання;
– вміння студентів самостійно орієнтуватися в сучасному
інформаційному суспільстві.
Також найбільш актуальними проблемами, що виникають при
впровадженні дистанційної форми навчання у ВНЗ є:
– контроль за наявністю знань в студентів;
– проблема оцінки якості наданих освітніх послуг;
– проблематичність об’єктивної оцінки знань студента.
Немає повної гарантії, що студент навчається самостійно, виконує ті чи
інші завдання необхідні для засвоєння дисципліни, що підтверджують
наявність знань. Частковим вирішенням цієї проблеми є контроль в режимі
on-line, або використання технологій змішаного навчання.
Для того щоб вирішити проблему якості освіти, що отримують
студенти дистанційної форми навчання, викладачі мають розвивати і
впроваджувати інформаційні технології, які сприяють розвитку дистанційної
освіти. Тому що, саме дистанційне навчання в університеті дає студентам
можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну
підтримку й консультації викладачів та методистів, on-line відеолекції,
віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення
ефективного процесу навчання [2, с.89].
Потреба у формуванні людини майбутнього тисячоліття є серйозним
викликом світовій системі освіти. Наскільки ясно і адекватно ми зможемо
визначити і реалізувати нову технологію навчання, і його дистанційні форми,
що поліпшують якість і збільшують масовість освіти, настільки продуктивно
вітчизняна школа освіти виконає це історичне замовлення створення в нашій
країні нового громадянського суспільства.
Дистанційне навчання у світовій практиці одна з усталених форм
навчання. Воно необхідне для суспільства, користується популярністю.
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Дистанційне навчання – найбільш демократична форма навчання, що
дозволяє отримати освіту широким верствам суспільства. Методи
дистанційного навчання застосовуються у ВНЗ, в шкільній освіті, системі
підвищення кваліфікації вчителів, в системі підготовки управлінських кадрів.
Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання в
Україні складає впровадження в освітній процес комп'ютерної і аудіовізуальної техніки. В даний час проблему дистанційної освіти розробляють
практично всі вузи на території України [4, с.123].
Підводячи підсумок, незважаючи на всі негативні сторони дистанційної
освіти, хочеться щоб відбулося впровадження існуючих інформаційних
технологій у навчальний процес ВНЗ та розвиток нових технологій більш
досконалих за формою і адаптованих до українських умов.
У майбутньому електронна освіта зробить навчання не нудним і
ретельно розпланованим зобов'язанням, а захоплюючим пізнавальним
процесом, у формуванні якого студент сам бере участь. Вчитися скрізь,
завжди і все життя із задоволенням – приблизно таке гасло ідеї дистанційної
освіти.
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ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
В умовах приєднання України до Болонського процесу цілком
закономірною постала необхідність перебудови і вдосконалення системи
державного управління вищою освітою по спрямуванню української освіти
на досягнення нею сучасного світового рівня, збільшення внеску в розвиток
економіки, науки, освіти, культури країни й добробуту народу. Таким чином,
актуальність теми дослідження визначається насамперед соціальним
замовленням: до чого і як необхідно готувати майбутніх спеціалістів у
сучасних соціально-економічних умовах, і що слід змінити в системі
державного управління вищою освітою України.
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Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери
життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила
орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює
модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз
наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського
процесу, головною метою якого є консолідація зусиль наукової та
освітянської громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення
спроможності європейської освіти і науки у світовому вимірі.
Болонський процес спрямований на формування єдиного відкритого
європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних технологій
на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності
і створення умов для вільного пересування студентів, викладачів, науковців в
межах європейського регіону, спрощення процедури визначення
кваліфікацій, що сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на
європейському ринку праці.
На сьогодні з упевненістю можна констатувати, що Україна остаточно
визначилася щодо реформування вищої освіти відповідно до вимог
Болонського процесу, про що свідчить підписання відповідних документів
про вступ до “Болонського клубу” у 2005 р.
Приєднання нашої держави до Болонської угоди стало поштовхом для
низки реформ в освітній галузі, серед них:
– приведення у відповідність до європейських вимог вітчизняну
законодавчу й нормативну базу, що стосується освітянської сфери;
–значне скорочення в університетах і академіях кількість навчальних
напрямів і спеціальностей, яких у нас, відповідно, 76 та 584, тобто в декілька
разів більше, ніж у західноєвропейських країнах;
– запровадження нових бакалаврських й магістерських програми,
сумісних з європейськими;
– визнання на вітчизняному ринку праці й у суспільстві рівня “бакалавр”
як кваліфікаційного рівня, сформувати його затребуваність вітчизняною
економікою;
– ліквідування певної плутанини у розумінні рівнів спеціаліста і
магістра, адже, з одного боку, має місце близькість програм підготовки
спеціаліста і магістра, їхня еквівалентність за освітньо-кваліфікаційним
статусом, а з іншого – вони акредитуються за різними рівнями, відповідно за
III і IV;
-- визначення місця технікумів і коледжів у системі освіти, тобто
рішення: і надалі вважати їх вищими навчальними закладами ( попри те, що в
їх діяльності практично відсутня наукова складова), визнання їх як
підрозділів університетів та академій та надання їм статусу професійних
навчальних закладів.
Освітні трансформації відповідно до вимог Болонської декларації –
перш за все нова філософія освітньої діяльності, нові принципи організації
навчального процесу, новий тип відносин між викладачем та студентом, нові
«технології» опанування знань, тощо. Удосконалення навчального процесу
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має здійснюватися як постійним, систематичним поглибленням змісту
навчання, так і впровадженням інноваційних технологій.
Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях спрямована
лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих
традицій, зниження національних стандартів якості. Орієнтація на
Болонський процес не повинна призводити до надмірної перебудови
вітчизняної системи освіти. Ключова позиція реформування така: болонські
вимоги - це не уніфікація вищої освіти в Європі, а широкий доступ до
багатоманітності освітніх і культурних надбань різних країн.
Отже, сьогодні Україна активно включилася в роботу щодо адаптації
системи вищої освіти до умов Болонського процесу, щоб разом з
європейськими країнами завершити структурне реформування вищої освіти,
підвищити якість освітніх послуг для зростання рівня спеціалістів з
європейською якістю освіти.
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РЕФОРМУВАННЯ ВНЗ У ЗВ'ЯЗКУ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЄЮ
Зміна пріоритетів в політичній і соціальній сферах ініціює зміну
парадигми вищої освіти у бік адаптації її до умов ринкової економіки. У
зв’язку з цим реформування системи вищої освіти стає об’єктивною
необхідністю. Сьогодні європейський вибір в напрямку реформи вищої
освіти як основної стратегії державної освітньої політики є одним із
найбільш обговорюваних питань.
Вища освіта, як і освіта в цілому – це складний системний об’єкт, як із
погляду своєї внутрішньої структури, так і з позицій взаємодії з іншими
системами, що утворюють соціальну сферу. Встановлено, що вища освіта
набуває системних властивостей у взаємодії з державною владою, яка ініціює
реформи, визначає мету, задачі та стратегію розвитку вищої освіти.
Поступове входження України до європейського освітнього простору
висуває перед державою завдання з удосконалення управлінської вертикалі і
структури органів виконавчої влади на місцях, проведення заходів щодо
забезпечення збалансованості повноважень і відповідальності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування в наданні освітніх послуг.
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В умовах глобалізації освітні послуги вищої школи набувають ознак
товару і циркулюють на відповідному ринку. Це специфічний товар, який
характеризується означеними показниками та параметрами. Але освітні
послуги не вичерпуються товарними ознаками, а несуть в собі глибоку
соціальну спрямованість [1, c.12-26].
Якісними індикаторами постійного розширення доступу населення до
послуг вищої освіти в Україні є:
- наявність позитивної довгострокової динаміки вступу студентів до
вищих навчальних закладів різного рівня;
- розширення загальнонаціональної мережі ВНЗ;
- розвиток приватних вищих навчальних закладів;
- диверсифікація джерел фінансування вищої освіти, у тому числі
розширення можливостей фінансування вищої освіти за рахунок фізичних
осіб.
Державне управління має в своєму арсеналі механізми соціального
захисту, що здатні забезпечувати дотримання гарантій доступу до якісної
вищої освіти на засадах реалізації основного принципу вищої освіти як
суспільного блага.
Розвиток вищої освіти в незалежній Україні в контексті євроінтеграції
на етапі формування нової моделі державного управління ґрунтується на
накопиченому з радянських часів певному досвіді та низці нових законів і
законопроектів у галузі освіти. Дослідження проблем державного управління
вищою освітою та діючого законодавства в контексті європейського вибору
свідчить про те, що в Україні створена міцна законодавча база, що забезпечує
розвиток національної вищої освіти згідно сучасним вимогам. Однак, в ході
реалізації реформи була виявлена наявність певних недоліків у нормативноправовому забезпеченні виконання стратегічних завдань щодо реформування
вищої освіти, піднесення її на рівень досягнень розвинутих країн світу та її
інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство [2, c.328].
Україна для реформування вищої освіти отримує допомогу і підтримку
міжнародних фундацій і програм. На території України діють
представництва ряду європейських освітніх організацій. Діяльність даних
фундацій і програм грає не останню роль в підтримці вищої школи, а саме: в
розвитку академічної мобільності, розробці і упровадженню міжнародних
освітніх програм на базі українських ВНЗ, встановленню довгострокових
ділових контактів із зарубіжними ВНЗ. Проведений аналіз діяльності
європейських фундацій на території України дозволяє зробити висновок про
те, що така допомога є виправданою і грає роль важливого додаткового
джерела фінансування вищої школи, спрямованого на створення мережних
міжнародних освітніх структур, що в цілому сприяє поглибленню
взаєморозуміння і зближенню культур і народів.
Україна належить до світових лідерів серед поширення вищої освіти,
про що свідчить високе значення показника частки населення країни віком 25
років і більше, що має вищу освіту (за даними ЮНЕСКО, в Україні рівень
поширення вищої освіти складає 38%). Оцінені фахівцями Світового банку
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показники приросту коефіцієнта загального охоплення за період 2000-2015
рр. дозволяють віднести Україну до десятки світових лідерів у сфері
забезпечення вищої освіти [3, c.6-13].
Українські ВНЗ вже зараз мають доволі стійкі зв’язки з ВНЗ країн ЄС,
щоправда рівень їх комерціалізації є недостатнім і нерідко носить донорську
форму, при якій вітчизняні університети надають аудиторії для рекрутизації
студентів на навчання за кордон і активно стимулюють цей процес,
вважаючи що це сприяє їхньому іміджу. Найбільш ефективними формами
організації спільної роботи є наступні:
- організація дослідницьких мереж;
- створення офшорних університетів (спільно) та аутсорсингових
ланцюгів, які дозволяють інтегрувати частину вітчизняних ВНЗ у вже
створені міжнародні делокалізовані мережі;
- інтеграція навчальних планів та програм;
- розширення участі науковців України в грантових дослідженнях ЄС.
Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в
Європейському освітньому просторі зазначають, що ця система має
базуватись на:
- зацікавленості студентів, роботодавців та суспільства в цілому у
високій якості вищої освіти;
- основному значенні університетської автономії, яка також передбачає
велику відповідальність;
- необхідності зовнішнього оцінювання якості, яке б спонукало вищі
навчальні заклади виконувати свої цілі [4, c.110-112].
Отже, система вищої освіти в Україні в цілому поступається системам
вищої освіти в економічно розвинутих країнах, але має значний потенціал
для суттєвого покращення ключових показників. Основними бар’єрами на
шляху до реалізації цього потенціалу і якісного зростання в сфері вищої
освіти можна вважати: недостатність державного фінансування ВНЗ;
застарілу модель взаємодії між міністерством і ВНЗ; недостатній рівень
автономії ВНЗ; слабкий зв’язок зі сферою бізнесу та з мережею науководослідницьких установ.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У РОЗВИТКУ ЕКOНОМІЧНОЇ ВИЩОЇ
OСВІТИ
У сучaсному сyспільстві вища oсвіта cтає oдним із визнaчальних
чинників динaмічного сoціально-екoномічного рoзвитку країни.
Вивчeння зарубіжногo досвіду є oдним із спoсобів фoрмування власнoго
підходу дo удосконалення системи oсвіти, впровадження та адаптації
найбільш пeредових та ефeктивних підходів дo навчання. З цього привoду не
може не звeрнути на себe увагу eкономічна освіта США, адже нa сьогoдні –
це найбільш екoномічно та ринкoво розвинута країна, яка за корoткий час,
увібравши у себе передoвий дoсвід «старого світу», вибудувала власну
cистему освіти, здатну забeзпечити висoкокваліфікованими спеціалістами
пoстіндустріальне гoсподарство.
В зарубіжних країнах для підгoтовки майбутніх фaхівців фінансoвоеконoмічного профілю функціонують три oсновні моделі її oрганізації:
aмериканська, япoнська, єврoпейська.
На осoбливу увагу заслугoвує організація навчання у шкoлах бізнесу
США. І хоча останнім часoм бізнес-шкoли поширені в усьому світі
(з’являються вoни і в Україні), в США зoсереджено близькo 60 % провідних
бізнес-шкіл свiту. Найбільш пoпулярним у педагoгічній діяльності
америкaнських бізнес-шкіл є кейс-метoд. Відміннoю рисою цьoго метoду є
ствoрення певної прoблемної ситуації на oснові фактів з реальнoго життя.
Кейс-метoд ілюструє рeальне життя, що дoзволяє цьому метoду знаходити
все більш ширoке застoсування.
З педагогічнoго погляду кейс-метoд є ефективним завдяки наявнoсті
таких рис: застoсування в навчальнoму процесі елементів прoблемного
навчання; фoрмування навичoк з вирішення прoблемних ситуацій та завдань;
здійснення імітації застoсування прийнятих рішень у життєвих ситуaціях;
фoрмування навичок робoти в команді при обгoворенні навчальної прoблеми
та прoведенні презентацій, прес-конференцій тoщо.
Фoрмування системи вищoї професійної oсвіти в галузі екoноміки
Франції в сучаснoму вигляді здійснювалось на oснові синтезу традиційнoї
французької системи вищих кoмерційних шкіл з елементами американськoї
моделі (як у більшoсті західноєврoпейських країн).
Однак, серед iнших країн Єврoпейського союзу Францiя відрізняється,
пo-перше – різноманітністю типiв вищих навчальних закладiв, по-друге –
уніфікoваною, централізованою системoю управління вищoю освітою. У
Франції oсвіта розглядається як гoловний фактор сoціального й економічного
прoгресу, відповідно в бюджетi країни їй належить прoвідне місце. До
oсновних особливостей слiд віднести: перевага дeржавних навчальних
закладів тa безкоштовність нaвчання для всіх, збереження системи oсвіти з
дoмінуючим державним кoнтролем (визначення й впрoвадження освітньoї
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політики, рoзробки змісту oсвіти навчальних стандартів, oрганізації вступних
кoнкурсів, іспитів)
Такoж, особливість університетської oсвіти у Франції пoлягає у тому,
що випускники oдержують поглиблену підгoтовку за конкретними
еконoмічними спеціальнoстями.
Відoмі вищі навчальні заклaди здійснюють підгoтовку фахівців у галузі
бізнесу i менеджменту, їх прoвідна мета – підготoвка економістів-керiвників
вищого рангу. Оснoвний акцент в прoцесі навчання рoбиться на практичну
спрямoваність.
В університетaх Франції з урахуванням вимoг ринку праці ввoдяться у
навчальні плани мaйбутніх економістів дисциплiн комп’ютерного циклу.
Слід пiдкреслити, у такій системi підготовки економiстів високий ступiнь їх
«готовності» дo практичної діяльнoсті. Однак, при змінi спеціалізації,
характеру дiяльності та обов’язків, випускники вищoго навчальногo закладу
«вузького» типу стикаються з недoліком загальних фундаментальних
еконoмічних знань, що істотнo ускладнює процес їх перепідгoтовки чи
перепідгoтовки керівництва.
Німецька система oсвіти представляє сoбою збалансоване розмежування
управлінських пoвноважень між освітніми закладами, центрoм та суб’єктами
федерації. Система вищoї освіти Німеччини характеризується спoлученням
національних університетських традицій та іннoваційних методів управління
oсвітою, фундаментальної теoретичної освіти і науково-дoслідної діяльності,
доступнoсті і високої якості oсвіти.
Прoцес підготовки економістів у Німеччині безпoсередньо пов’язаний з
практичнoю діяльністю, при цьому екoномічні дисципліни характеризуються
дoстатнім рівнем фундаменталізації. Процес навчання у вищому
навчальнoму закладі Німеччини організoваний таким чином, щoб студент
якомога раніше пoчав працювати самостійнo.
Таким чинoм, система вищої еконoмічної освіти Німеччини має чітку
упорядковану структуру; вибір вищогo навчального закладу залежить від
здібнoстей, схильностей та мoжливостей студента.
Німецька система підгoтовки майбутніх економістів ствoрює найкращі
умoви для розкриття прoфесійного потенціалу студента. Однак, існують
складнoсті визначення конкретнoго місця роботи майбутньoго фахівця на
пoчатку його прoфесійної підготовки, з розподілoм майбутніх екoномістів у
процесі підготoвки у вищих навчальних закладах на дoслідників і
практичних працівників та з їх перепідгoтовкою під впливом відповіднoї
ситуації на ринку праці.
Важливим є дoсвід Японії у розвитку екoномічної вищої oсвіти, де на
початку американська мoдель розглядалася як оснoва в реформуванні вищих
навчальних закладів. Однак, пізніше від цієї мoделі відмовилися. Сучасна
система oсвіти в Японії орієнтована на забезпечення всебічнoго розвитку
особистoсті, зокрема підгoтовку людини з ширoким світоглядом –
універсала. Вузька спеціалiзація тут відсутня. Стратегiєю навчання і
підготовки фахiвців японської моделi передбачено формування вмiнь,
орієнтованих на гoтовність вирішувати завдання завтрашньoго дня.
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Основним завданням унiверситетів є формування осoбистості з високо
етичними мoральними якостями, суспільнo значущими нормами пoведінки і
рівнем знань.
Япoнській моделі підготoвки властива сукупнiсть таких систем: найм на
все життя, кадрoва ротація, професійна підгoтовка, репутація, oплата праці.
Взаємозв’язок і взаємoзалежність цих систем ствoрює мотивацію до
висoкоефективної праці, максимальнoї реалізації професійних і ділoвих
якостей.
У вищій освітi розвинених країн світу нинi відбуваються радикальнi
зміни, метoю яких є досягнення відповіднoсті міжнародним стандартам
шляхoм зміни способу надання oсвіти, тривають пошуки мoделей підготовки
майбутніх фахiвців, які відповідатимуть на виклики чaсу. Таким чинoм,
враховуючи дoсвід розвинутих країн з організації підгoтовки майбутніх
економістів підкреслимo, що пряме перенесення будь-якoї моделі в
українськi умови неможливе, бo модель формується і діє у вiдповідному
контексті. Необхіднo створювати власну українську мoдель підготовки
майбутніх фахiвців фінансово-економічногo напряму з урахуванням
націoнальних, економічних умoв функціонування країни та дoсвіду
розвинутих країн у ставленні екoномічної вищої oсвіти.
Отже, вивчення стану вищoї економічної освіти в рoзвинутих країнах
світу дозволилo виявити певні позитивні тенденції, щo можуть бути
запровадженні та рoзвинуті під час підготoвки фахівців з економічних
спеціальнoстей в Україні, а саме: культурнo-історична спрямованість змісту
екoномічної освіти; нeoбмеженість прoцесу підготовки екoнoміста терміном
навчання в вузі, а мoжливість оновлювати екoнoмічні знання протягом усієї
прoфесійної діяльностi та наявність відпoвідної iнфраструктури економічних
нaвчальних зaкладів; рoзрoбка навчальних планiв і прoграм, заснoваних на
системнoму підході до еконoміки, на зв'язку екoнoмічної й екологічної
oсвіти, на врахуванні управлінських і соцiальних аспектів, максимальне
нaближення економічнoї підготовки до потреб ринку праці і вирoбництва;
співробітництвo економічної oсвіти, науки і виробництва в прoцесії
реалізації конкретних замoвлень, розробок технолoгій, реалізації прoектів.
Cписок використаних джерел:
1. Войнарoвська Н. В. Підготoвка бакалаврів з екoноміки у вищих
навчальних закладах США : автoреф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагoгіка та історія педагoгіки" /
Н.В. Войнаровська. – Вінниця, 2011. – 20 с.
2. Поясoк Т.Б. Система застoсування інформаційних технoлогій у
професійній підгoтовці майбутніх екoномістів у вищих навчальних закладах :
дис. ... д. пед. наук : 13.00.04 / Поясок Тамара Борисівна. – К.,2009. – 559 с.

104

РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Валерія Алдошина
Науковий керівник: Гладьо С.В., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
АНГЛОМОВНОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ
Мова як особливий код когнітивних процесів виступає джерелом
вивчення інтегрованої картини мовної, мовленнєвої та ментальної діяльності
людей. Тріада «когнітивні процеси – мовні структури – мовна діяльність»
розкриває особливості раціональної діяльності мислення, яка спрямована не
лише на адекватне відображення об’єктивної реальності, але й на розкриття
внутрішніх процесів та стану людини-мовця, людини як об’єкта і суб’єкта
розумової активності, що опосередкована мовою. Процеси функціонування
мови слугують відбитком активізації пізнавальної діяльності людини і
стають об’єктом ретельного вивчення науковців.
Науковим підґрунтям створення вторинних текстів – текстів перекладу
слугують численні дослідження вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, а саме:
Буценко О.А., Габлевич М.Б., Мокровольського О.М., Шовкун В.Й., Корунця
І. В., Ісаковського М. В., Лозикова О. О., Карабана В.І. та інших.
Актуальність вивчення стилістичних особливостей перекладу прозового
тексту обумовлюється тим, що процес і результати перекладу досліджуються
із різних точок зору, із застосуванням методів дослідження різних дисциплін
і врахуванням змін у мові й у світі, що відбуваються сьогодні, адже
зростання обсягу інформації вимагає від сучасної особистості оволодіння
новими для неї навичками та вміннями [1, с.46]. Крім того, художній твір
повинен перекладатися не від звуку до звуку, не від слова до слова, не від
фрази до фрази, а від ланки ідейно-образної структури оригіналу до
відповідної ланки перекладу [4, с.18].
За Е.Г. Еткіндом, мистецтво поетичного перекладу знаходиться у владі
двох суперечливих тенденцій: з одного боку, перекладні тексти повинні
справляти на читача безпосереднє емоційне враження, а з іншого, вони
повинні вносити в літературу щось нове, збагачувати читачів невідомими до
того часу образами [2, с.36].
Потебня О.О. виділяється три частини художнього твору, необхідні для
утворення співвідношення слова з «живим уявленням». Це, по-перше, зміст
(або ідея), відповідний чуттєвому образу або розвиненому з нього поняттю»;
по-друге, «внутрішня форма, образ, який указує на цей зміст, відповідний
уявленню» і, «зовнішня форма, в якій об’єктивувався художній образ»
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[5, с.55]. Отже, виділяються три елементи тексту: зміст, смисл і словесна
форма. Компонентами прозового тексту вважаються: змістовний простір,
смисловий простір і (вербальний) простір засобів (мовних одиниць різних
рівнів) виразу. Отримане структурне уявлення про прозовий текст
використовується як структурна сутність власне тексту [7, с.43].
Так, відомий експерт з теорії перекладу А.В. Федоров пропонує чіткі
вимоги, яким повинен відповідати адекватний переклад іншомовного тексту:
1. Точність. Перекладач зобов’язаний донести до читача повністю всі
думки, висловлені автором. При цьому мають бути збережені не тільки
основні факти, думки, а деталі - нюанси й відтінки висловлювання.
Піклуючись про повноту передачі висловлювання, перекладач не може
додавати від себе нічого нового, він не повинен доповнювати й пояснювати
автора. Навмисна зміна тексту оригіналу вважається його спотворенням.
2. Стислість. Перекладач не повинен бути багатослівним, його думки
мають бути оформлені в максимально стислу й лаконічну форму.
3. Ясність. Лаконічність і стислість мови перекладу, однак, не повинні
зашкоджувати ясності викладу думки, легкості її розуміння. Слід уникати
складних і двозначних оборотів, що ускладнюють сприйняття тексту чи його
окремих фрагментів. Думка повинна бути викладена простою і зрозумілою
мовою.
4.
Літературність.
Переклад
повинен
повністю
відповідати
загальноприйнятим нормам сучасної мови перекладу української
літературної мови. Кожна фраза має звучати жваво й природно, не
зберігаючи жодних натяків на «чужі» синтаксичні конструкції [6, с.62].
Цілісність структурної організації тексту оригіналу, яка забезпечується
зв’язками домінанти романтичного образу з іншими елементами тексту, має
бути збережена у тексті перекладу [5, с.38].
Досягнута в ході розуміння твору смислова еквівалентність передбачає
свою подальшу матеріалізацію, тобто текстове втілення.
Переклад англомовного прозового твору містить низку художніх
образів, реалізованих у тексті лінгвальними засобами та екстралінгвальними
чинниками, і характеризується певною структурою. Для адекватного
перекладу прозового тексту необхідно проаналізувати структурносемантичні складові твору, порівняти їх з відповідними компонентами
української мови, дослідити особливості організації тексту оригіналу для
того, щоб створити умови для відтворення авторського задуму.
Список використаних джерел:
1. Дюришин Д.В. Проблеми особливих межлітературних спільностей:
підручник / Д.В. Дюришин, – М.: Просвещение, 1993. – 439 с.
2. Еткинд Е. Г. Психопоетика: підручник / Е. Г. Еткинд. – Спб. :
Искусство-СПБ, 2005. – 704 с.
3. Коміссаров В. Н. Спільна теорія перекладу: підручник /
В. Н. Комісаров. – M.:ЧеРо, 1999. – 136 с.
4. Коптілов В.М Першотвір і переклад. Роздуми і спостереження:
підручник/ В. М.Коптілов. – К.: Дніпро, 2002. - 215 с.
106

5. Потебня А. А. Проблеми перекладу: підручник / А. А. Потебня. – М. :
Изд-во Наука, 2010. – 181 с.
6. Стріха М.В. Американський класик та українські перекладачі:
підручник / М.В. Стріха. – Всесвіт, 1998. – № 7. -173 с.
7. Томашева І. В. Поняття «лакуна» в сучасній лінгвістиці: підручник /
І. В. Томашева / Мова і емоції. – Волгоград: Перемена,1995. – 278 с.
Владислав Базюк
Науковий керівник: Мацера О. А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
В сучасних умовах до фахівців усіх напрямків і спеціальностей
висуваються високі стандарти якості освіти. Однією з таких вимог є знання
іноземних мов. Одночасно з тим як ростуть вимоги, розвиваються і
інструменти навчання. Найефективнішим і найпоширенішим методом
навчання іноземної мови, який впроваджується сьогодні в практику є метод
комп'ютеризованого навчання іноземним мовам. Він насамперед
характеризується стимулюванням у студентів навичок і умінь, які, сьогодні
мають пріоритетне значення у вивченні іноземних мов та у розвитку
комунікабельної повноцінної особистості в цілому.
Значним внеском у вирішення проблеми комп’ютеризації навчання
іншомовного професійного спілкування стали дослідження В. Аїтова,
П. Асоянц, О. Бігич, М. Бовтенко, Я. Булахової, Т. Григор’євої,
Т. Карамишевої, О. Косован, Л. Морської, Р. Піотровського, Є. Полат,
П. Сердюкова, Н. Тализіної, D. Barr, R. Blake, D. Chun, Т. Ellis,
А. Kledecka-Nadera, R. Mayer, R. Moreno, D. Murray,
Однак поза увагою дослідників залишилася проблема визначення
педагогічних, ергономічних, психологічних умов організації процесу
навчання економістів англійської мови з використанням комп’ютерних
технологій, тому постає необхідність їх детальнішого вивчення.
В процесі досліджень було виявлено, що разом з глобалізаційними
змінами в сучасному суспільстві необхідність у модернізації постає у всіх
сферах суспільного буття, в тому числі і у вивченні іноземних мов, потреба в
якому сьогодні гостро стоїть перед кожним індивідом, який бажає досягти
успіху і посісти гідне місце у соціумі.
Методика
використання
комп'ютерів
у
навчанні
виявилась
перспективним напрямком. Традиційні форми контролю навчальної
діяльності - письмова контрольна робота, усне опитування, диктант, твір,
переказ та іспит - недостатньо об'єктивні, точні та оперативні. [1, 3].
Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіо-візуальний
формат, надають такі можливості, які традиційні підручники надати не
можуть. Наявність таких засобів дає викладачам можливість планувати такі
види діяльності, які вносять елемент зацікавленості в навчальний процес.
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Вони дозволяють створити активне кероване комунікативне середовище, у
якому здійснюється навчання. Взаємодія студента з комп'ютером, таким
чином, із простого обміну інформацією або виконання команд
перетворюється на багатогранну діяльність у цьому середовищі, завдяки
чому перед студентом відкриваються дійсно необмежені можливості [3].
Комп'ютеризоване навчання іноземних мов має цілий ряд
переваг: варіативність, краще сприйняття, економне використання часу,
індивідуалізація навчання, реєстрація результатів в динаміці, використання
аудіовізуальних засобів, впровадження експериментальних досліджень,
створення комфортного середовища навчання, інтенсифікація навчання та
підвищення рівня мотивації. [2]
Однак, слід мати на увазі, що необґрунтоване використання
комп’ютерних технологій в навчальному процесі може виявитись не лише
неефективним, а навіть шкідливим і згубним. Досить важливо зрозуміти, що
використання комп'ютерів має певні недоліки: комп'ютери не забезпечують
певних важливих рис реальної комунікації, деяким студентам важко
призвичаїтися до незалежної (від викладача) праці, комп'ютери не дають
відчуття співпраці, як у випадку роботи з викладачем, а деякі студенти чи
викладачі не сприймають відходу від традиційних методів навчання.
Отже, застосування комп'ютерних навчальних програм - це досить
ефективний та доцільний засіб увивченні англійської мови, хоч і має свої
недоліки. Крім цього, використання комп'ютерних технологій 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 вивченні
англійської мови.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТЕКСТАХ ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДУ:
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
Під час роботи з фразеологічними одиницями виникає необхідність
прагматичної адаптації перекладу для того, щоб забезпечити однаковий
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вплив на читача в тексті оригіналу та перекладу. Прагматична адаптація
найчастіше виявляється в перекладі авторських оказіоналізмів, реалій та
фразеологічних одиниць.
Питання перекладу фразеологізмів дуже суттєві не лише для практики,
але й для теорії перекладу. Автентичний переклад фразеологізмів викликає
значні труднощі, оскільки їм властиві, звичайно, розмовне забарвлення,
афористичність, образність, лаконізм.
На думку А.В. Куніна, фразеологічні одиниці – це стійкі поєднання
лексем з повністю або частково переосмисленим значенням. Найбільш
загальними ознаками фразеологічної одиниці називають мовну стійкість,
семантичну цілісність і нарізно оформленість [1,с.153].
Подібно до слів, фразеологічні одиниці (ФО) розподіляються на три
шари за стилістичним навантаженням: нейтральні, книжні та розмовні. Так,
фразеологізми to make friends (помиритися), to render a service (виконати
послугу), to go to bed (лягати спати), all of sudden (раптом) вважаються
стилістично нейтральними. Серед книжних (або літературних) можемо
знайти барбаризми (варваризми) – слова, які мають такі ж відповідники в
інших мовах: наприклад, ab ovo (із самого початку), ad verbum (дослівно),
архаїчні та поетичні одиниці: a heart of oak (хоробра людина), the apple of
discord (яблуко розбрату), to fall from grace (нагрішити), неологізми:
abominable snowman (свій серед чужих), a back seat driver (людина, яка нічого
не знає, знаходиться позаду інших), straight from central casting (стандартний,
стереотипний). Велика кількість ФО є літературно-розмовними – bag and
baggage (цілком і повністю, з усіма речами, абсолютно), alive and kicking
(живий та здоровий), as the crow flies (по прямій лінії, найкоротшим шляхом),
at sixes and sevens (у безладі, догори дригом).
Переклад фразеологічних одиниць пов’язаний із значними труднощами,
тому для перекладача особливо важливо добре знати основні фразеологічні
відповідники, їх стильову приналежність та сферу використання. Помилки
при перекладі фразеологічних одиниць виникають тоді, коли перекладач не
може розпізнати фразеологічну одиницю і намагається перекласти її як
вільне сполучення слів [2, с.144].
Вважається, що можливість досягнення повноцінного перекладу
фразеологічної одиниці залежить в основному від співвідношення між
одиницями вихідної мови та мови перекладу. Існують такі варіанти
співвідношень: 1) фразеологічна одиниця має точний, незалежний від
контексту переклад; 2) фразеологізм можна передати у мові перекладу тим
чи іншим відповідником, але з деякими відхиленнями від повноцінного
перекладу; 3) фразеологізм не має ні еквівалентів, ні аналогів у мові
перекладу, отже його слід пояснювати, описувати, ілюструвати тощо.
Фразеологічним еквівалентом слід вважати певну образну ФО в
українській мові, яка повністю відповідає за змістом англійському
фразеологізму та базується на подібному з ним образі [4, с. 263].
Фразеологічний переклад передбачає використання у тексті перекладу
стійких одиниць різного ступеня близькості між одиницею мови оригіналу та
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перекладу, а саме від повного еквіваленту до приблизного фразеологічного
відповідника. До групи фразеологізмів, які перекладаються за допомогою
еквівалентів, насамперед відносять інтернаціональні вирази, таки, що
побутують у більшості європейських мов та пов’язані спільністю
походження з одного джерела [3, с.87].
Аналіз перекладу ФО із власними назвами засвідчує, що досить часто в
мові-реципієнті можна знайти кілька аналогів, які відрізняються за ступенем
експресивності, стилістичним забарвленням тощо. Перекладач має обрати
найприйнятніший варіант, беручи до уваги особливості певного контексту.
Прикладом перекладу-калькування ФО з ономастичним компонентом
можуть бути, зокрема, такі сталі вирази як: Romewasnotbuiltinoneday – Рим
будували не за один день; пор.: Київ не відразу збудовано; thecurseofScotland
– прокляття Шотландії;discoverAmerica – відкрити Америку;SiliconValley –
Силіконова долина.Часткове калькування спостерігається при перекладі,
наприклад, ФО JohnBarleycorn – Джон Ячмінне зерно (ім’я John
транскрибується – Джон, Barleycorn – калька «Ячмінне зерно»).
Якщо в якогось англійського фразеологізму немає ні еквіваленту, ні
аналогу в українській мові, а дослівний переклад не може бути придатним
для текстового вживання, перекладачі відмовляються від передачі образності
та використовують описовий переклад, тобто пояснюють ФО за допомогою
вільних словосполучень. Так, наприклад, ФО nottoknowsomebodyfromAdam
перекладається як «не мати жодної уявлення про когось, не знати когось в
обличчя»; the Arab of the gutter – дитина вулиці; John Hancock – особистий
підпис; Darby and Joan – старе подружжя, люблячі чоловік і дружина, які
багато років разом; go Dutch – платити кожний за себе, нарізно (у ресторані);
Whitehall mandarins – вищі державні чиновники у Великій Британії.
Описовий переклад виступає не просто перекладом, а скоріше
поясненням фразеологічної одиниці. Це може бути пояснення, опис,
тлумачення, тобто всі засоби, які у максимально короткій формі можуть
передати зміст лексичної одиниці у найбільш виразній фразеологічній формі.
Розглянувши різні способи перекладу фразеологічних одиниць, можна
стверджувати, що різні вчені розглядають пов’язані з даною темою проблеми
по-різному. Крім того, потрібно пам’ятати, що найважливішу роль у процесі
роботи над інтерпретацією фразеологічних одиниць має перекладач. Він
повинен відчути на собі стилістичне та емоційне забарвлення тексту
оригіналу, стати частинкою культури мови оригіналу [5, с.103].
Таким чином, в перекладі потрібно, насамперед, зберегти значення
фразеологізму, його емоційно-експресивне та функціонально-стилістичне
наповнення. Перекладач повинен намагатися перекласти фразеологізм
фразеологізмом, оскільки саме так можна досягнути найбільшої
рівнозначності у відтворенні фразеології оригіналу в перекладі.
Однак інколи такий прийом неможливий: у мові перекладу може не бути
рівноцінного фразеологізму або він є, але не підходить за своїми
стилістичними особливостями. Саме в таких випадках застосовують
переклад однослівним відповідником, описовий спосіб або калькування.
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Перекладач може зіткнутися з певними труднощами під час перекладу через
національно-культурні
відмінності
між
близькими
за
змістом
фразеологічними одиницями в різних мовах.
Саме тому, для правильного й адекватного перекладу фразеологізмів
потрібно володіти не лише чималим лексичним матеріалом, але й
використовувати різні спеціалізовані словники, які фіксують багатий
матеріал фразеологізмів у кожній мові.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Інтенсивний розвиток міжнародних контактів, процеси глобалізації та
інтеграції у світовому масштабі істотно впливають на всі галузі розвитку
економіки і політики. В системі української вищої освіти поступово
відбуваються зміни в світлі реалізації міжнародних угод щодо створення
єдиного європейського освітнього простору. Мета цих перетворень –
підготовка фахівця, здатного до активної творчої діяльності, до
самореалізації, самостійності, конкурентоспроможності, соціальної і
професійної мобільності, який може успішно конкурувати на ринку праці.
Сьогодні вже стало очевидним, що динаміка попиту на кваліфіковані кадри в
Україні вступила в протиріччя зі сформованою системою їх підготовки.
Розроблена і прийнята в Україні Національна рамка кваліфікацій вимагає
посиленої уваги в системі вищої освіти до впровадження підходу
компетентності до навчання здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців у
різних сферах економіки. У структурі їх підготовки важливе значення має
іншомовна професійна компетенція фахівця, формування якої вимагає зміни
змісту, форм і методів мовної підготовки у ВНЗ.
У зв’язку з цим в українських вищих навчальних закладах найбільш
затребуваною виявилася нова парадигма освіти. Відповідно до неї підсумком
діяльності освітнього закладу стають так звані «компетентності», які
відображають результати навчання, систему цінностей, сили, що спонукають
до того чи іншого виду діяльності, спілкування тощо. Тобто зміни в системі
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вдосконалення
підготовки
фахівця,
компетентного не тільки в професійному, але й у комунікативному
відношенні [1, c. 86].
Іншомовна підготовка фахівців з економіки є однією з важливих
складових системи вищої економічної освіти. Метою навчання іноземної
мови у вищих економічних навчальних закладах є оволодіння іноземною
мовою як засобом комунікації та набуття професійно спрямованої
іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної
діяльності [2, c. 32].
Під «компетентністю» розуміється здатність ефективного використання
своїх особистих можливостей у процесі професійної діяльності, готовність до
виконання своїх професійних обов’язків у реальних умовах, що постійно
змінюються. У широкому сенсі компетентність – це готовність до виконання
певних професійних функцій. У процесі навчання у ВНЗ можна оцінювати
лише компетенції. Таким чином, «компетенція» – це система науковопрактичних знань, практичних умінь, навичок та особистісних якостей, які
забезпечують результативність професійної діяльності фахівця певного
профілю.
Формування іншомовної комунікативної компетентності, необхідної для
здійснення професійної комунікативної діяльності у майбутньому, можна
віднести до найбільш актуальних завдань професійної педагогіки, оскільки
рівень підготовки здобувачів вищої освіти напряму «Міжнародна економіка»
має бути достатньо високим. Це, у свою чергу, необхідно їм у подальшій
кар’єрі та дозволить лінгвістично грамотно і професійно взаємодіяти із
зарубіжними партнерами, укладати угоди, вивчати можливості потенційних
партнерів, використовуючи прямі контакти на мові партнерів, проводити
ділові переговори, укладати угоди із зарубіжними та вітчизняними
партнерами та забезпечувати їх реалізацію на підставі існуючих вимог
міжнародного та договірного права тощо [3, c. 145].
Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності
звертає на себе увагу у зв’язку з реалізацією мети професійної підготовки
здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародна економіка», яка
передбачає вільне володіння мовою не тільки як засобом спілкування,
навчання, самоосвіти, а також дозволить їм після закінчення вищого
навчального закладу здійснювати всі передбачені для спеціаліста з економіки
функції у професійно-трудовій та соціально-культурній сферах спілкування.
Отже, іншомовну комунікативну компетентність майбутніх спеціалістів
сфери міжнародної економіки необхідно досліджувати як організовану,
багатоаспектну систему, що формується в процесі навчання у вищому
навчальному закладі та виступає засобом професійної діяльності
майбутнього фахівця.
Специфіка професійної діяльності визначає такі вимоги до мовної
підготовки майбутніх економістів:
− оперативність, (гнучка) адаптація до вимог роботодавців, а також
нестабільної економічної ситуації не тільки в локальному, але і в
глобальному масштабах;
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− володіння високою гнучкістю, що дозволяє швидко реагувати на
зміни як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, що впливають на
функціонування адаптивності (це зумовлено насамперед мобільністю,
мінливістю професійних контекстів в економічній сфері діяльності і
відповідно до вимог, що пред’являються фахівцям, які працюють у цій
галузі);
− адекватність інноваційним методам і технологіям, використовуваним
в освітньому процесі, що вимагає абсолютно нових форм планування,
організації і контролю;
− врахування вимог до рівня якості підготовки фахівця, які стали
занадто високими для традиційних освітніх систем;
− врахування невизначеності зовнішнього соціального і професійного
середовища.
Також варто зазначити, що було б помилково вважати, що формування
іншомовної компетенції може здійснюватися лише в процесі викладання
однієї навчальної дисципліни – іноземної мови. В будь-якому разі цей процес
можливий лише за умов використання принципу міжпредметної координації
– тобто базування на знаннях з дисциплін професійного спрямування.
Методичне забезпечення мовної підготовки майбутніх фахівців
економічного профілю поєднує в собі використання комплексу робочих
програм, навчальних посібників, що містять теоретико-концептуальні
автентичні інформаційні джерела економічної тематики з їх прикладною
спрямованістю, що робить їх практико-орієнтованими, в тому числі
враховуючи досвід української економіки [3, c. 190].
Отже, оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності «Міжнародна
економіка» знаннями, уміннями та навичками іншомовного професійного
спілкування є необхідною умовою їх успішної професійної діяльності в
сучасних умовах. Використання активних методів у навчальному процесі
уможливить покращення мотивації здобувачів вищої освіти до навчальної
діяльності й посилення їхнього інтересу до оволодіння іноземними мовами, а
також сприятиме розвитку іншомовного усного та писемного мовлення й
формуванню у майбутніх фахівців економіки вміння формулювати,
обґрунтовувати й висловлювати власну точку зору іноземною мовою.
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ІНТЕРНЕТ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА
Формування, відтворення і розвиток політичної культури здійснюються
через засвоєння і підтримку людьми її норм, взірців і стандартів поведінки,
традицій. Засвоєння людиною вимог статутної і ролевої поведінки,
культурних цінностей, які сприяють формуванню у неї політичних орієнтацій
та дозволяють адаптуватися у даній політичній системі – називають
політичною соціалізацією.
В сучасних умовах під політичною соціалізацією розуміють процес,
завдяки якому люди набувають політичних поглядів і цінностей. Політична
соціалізація дає можливість особистості досягти уміння орієнтуватися в
політичній системі і виконувати в ній певні функції. Інакше людина не зможе
ефективно відстоювати свої соціальні і політичні інтереси.
Подальший розвиток суспільства пов’язаний з особливостями
формування соціально-політичних орієнтацій, політичним вибором і
ставленням до влади.
Засоби масової інформації (ЗМІ) мають змогу вирішувати, які проблеми
нині є найбільш актуальними. В цьому соціально-політичному контексті
зростає актуалізація проблеми дослідження ролі Інтернету в розвитку
політичної соціалізації особистості і суспільства. Інтернет, як зазначає
М. Кастельс, є одночасно інформаційною технологією та соціальною
формою, потужним інструментом здійснення свободи, засобом глобальної
комунікації, відображенням інформаційної епохи [1, с. 5].
Вивченням різних аспектів політики в добу інформаційного суспільства
та впливом на неї Інтернету займаються такі сучасні дослідники, як
М. Вершинін, О. Добржанська, О. Голобуцький, А. Турецька, І. Доцяк,
С. Кара-Мурза, М. Кастельс, В. Коляденко, В. Недбай, Т. Случик, К. Снежок,
Е. Тоффлер, П. Хіманен, Т. Шу та інші [4, с. 11].
Широке та безперешкодне застосування інформаційних технологій,
зокрема Інтернету, є одним з основних проявів інформаційного суспільства.
У ньому зростає рівень свободи та усвідомлення людиною своїх
можливостей, більш виваженими та науково обґрунтованими стають
політичні рішення, що справляють значний вплив на всі сфери
життєдіяльності людини. Це накладає свої особливості на політичну
соціалізацію суспільства, що тепер виходить на новий рівень, отримавши
універсального чинника, який не схожий на жодного із вже існуючих. Якщо
проаналізувати Інтернет у цілому, то тут є блоги відомих політиків,
культурних діячів, проводяться соціальні рекламні кампанії, транслюються
виступи відомих експертів. Легко знайти інформаційні портали з останніми
політичними новинами і статтями іноземних ЗМІ, перекладеними на рідну
мову. Соціальні мережі є проривом XXI століття. Вони дають змогу
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суспільству отримувати різноманітну інформацію з будь-якої точки світу. Це
створює для навчання як складової соціалізації нові невичерпні можливості.
Представництво в Інтернеті мають найвідоміші і найбільші громадські рухи,
політичні партії, що нав’язують свої погляди через «всесвітню павутину».
Соціальні мережі хоч і повільно, але починають заміняти живе спілкування з
друзями, родичами, однодумцями [2, с. 38].
Щоб зрозуміти роль Інтернету в політичній соціалізації молоді, доцільно
розглянути, які цінності закладені у самій будові «всесвітньої павутини» і
яким чином їх може засвоїти молодь через включення до світового
інформаційного простору. На мою думку Інтернет-середовище засноване на
цінностях, що є базовими для демократичного суспільства: свобода слова,
політичний плюралізм, вільний доступ до інформації, свобода організацій та
зібрань. Також важливою характеристикою Інтернету є інформаційна
відкритість. Вона є надзвичайно актуальною для інститутів, які хочуть мати
високий рівень авторитету і популярності, тому вони змушені робити кроки в
напрямі інформаційної відкритості.
Швидкий і головне легкий доступ до колосальної кількості інформації є
сучасною характеристикою Інтернету. Така відкритість конструює певні риси
світогляду, установки, цінності відносно владних інститутів. Результат не
отримання інформації чи повільне реагування на звернення до інститутів
може викликати невдоволення і нерозуміння, чому гласність не працює у
реальному світі, що своєю чергою може привести до бажання вплинути на
інститут за допомогою акцій протесту [3, с. 45 – 46]. Електронне урядування
є важливим механізмом забезпечення прозорості у діяльності політичної
влади і тим самим дає можливість сприяти її ефективності та легітимності.
Саме довіра до політичних інститутів та повага до діючої влади є
важливим чинником політичної соціалізації молоді. Проте з переваг
Інтернету в сфері поширення інформації, свободи слова та плюралізму
неминуче виникають і виклики та загрози стосовно політичної соціалізації
молодого покоління. Всесвітня мережа може розвинути безвідповідальність
за сказані чи написані слова. Зумовлено це тим, що Інтернет дає можливість
висловлювати свою позицію чи вести діалог в анонімному режимі або під
вигаданим іменем. За рахунок цього можна виступати у ролі актора і не
боятися висловлювати протиправні заклики чи ображати честь та гідність
іншого користувача. А в реальному житті така поведінка могла б привести до
адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності. Тому, звичайно, не
вся інформація, яка є в мережі є достовірною. Це і є головним недоліком
Інтернету.
Отже, Інтернет виступає засобом політичної соціалізації суспільства
XXI століття, століття де швидкий доступ до інформації і потреба в
комунікації є чи не найважливішими. Саме мережа Інтернету є найбільш
привабливою для молодого покоління в силу своєї безмежності, динамічності
та високого технологічного рівня. Але існує також загроза передачі і
неправдивої інформації, утвердження якої може спровокувати розвиток
негативних орієнтацій і стереотипів щодо суспільства в цілому, так і окремих
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політичних інститутів. Тому універсальність Інтернет-середовища не
повинна перетворюватися на всезагальність, а має доповнюватися впливом
традиційних засобів та інститутів політичної соціалізації людини: сім’ї,
школи, університету, церкви, громадських організацій, політичних партій.
Лише спільними зусиллями можуть бути сформовані цінності, що дадуть
можливість особистості при виборі контенту відсіювати ту інформацію, яка
відповідає її політичним ціннісним орієнтаціям.
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DOING BUSINESS IN GERMANY
Each country has its own unique tradition of doing business that have
emerged as a result of the influence of national mentality and culture in the
business sphere. Some of these customs and traditions, surprise, delight, and some
just need to know just in case, to avoid unnecessary problems. Traditions and
peculiarities of business in Germany is the subject of this material [1].
Germany has been for many years a leader on all indicators all over Europe.
Once broken and divided country could escape from the gap and to achieve
sustained economic growth and the world maintain throughout the system. Today
Germany is a developed country of the European Union and, indeed, all over
Europe. This is one of the world's business centers, which accumulates countless
capital and resources. Business in Germany is booming as never before, and many
professionals seek to gain experience of doing business in this country. Besides,
young entrepreneurs, and any fledgling business in this country is offered
preferential conditions in terms of documentation, taxation, registration of objects
and so on. By the way, to the issue of "red tape" and the eternal problem of
bureaucracy, in Germany all provisions are clearly regulated and structured. In
addition to the established order of documents there is no need to collect additional
papers. In addition to this, the majority of registration procedures today can be
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done through the services of Internet and email programs. Thus, Germany is just a
business oasis in their understanding [2].
Germany is one of the world's most active trading countries with a significant
surplus. In 2013, the volume of exports was EUR 1,093.9 billion, while the volume
of imports amounted to EUR 895 billion. The foreign trade balance in 2013
reached a surplus of EUR 198.9 billion. In 2012, the surplus amounted to EUR 169
billion.
Morethan 50% ofexportsofGermangoodsaredeliveredtoEuropeancountries.
Germany’shighesttradesurplusresultedin 2013 fromitstradewithFrance (totalexports
EUR 99.98 billion). Other important trade partners are the United States (EUR
89.35 billion), the Netherlands (EUR 70.97 billion), the United Kingdom (EUR
75.49 billion), China (EUR 66.91 billion) and Austria (EUR 56.28.0 billion) [3].
Of course, as in any other society, country has its own traditions, habits,
culture and business communication etiquette. The Germans, like the French,
prudent and frugal, more reliable and punctual, but inferior to the French in sense
of humour and warmth. Well-known traits of the German character, as diligence,
hard work, and rationalistically, love of organization and order. They are pedantic
and skeptical, are seriously verbosity and reticence. That is, to business
negotiations and press conferences is rather difficult, but productive. They will not
"move out" with the theme and will seriously consider any issue. Business Affairs
they always are interested more than, say, personal issues.
Conference and business meeting will be held entirely in a strictly official
style. Therefore, to prepare for the upcoming transaction and direct meetings in
advance, taking into account and describing all the necessary details.An important
aspect today is the rigor of doing business. Despite the fact that in Germany there
are many favorable conditions for entrepreneurship, there are also quite a lot of
limitations and "pressures". So, for the functioning of a number of companies must
have a license that authorizes the activity of this company, as well as the right to its
leadership. Communication and relationship between companies occurs through
direct mail and ordinary letters. Phone calls are essential. In this case, the content
of the letter should be written clearly on the established script and do not deviate
from it. It is also worth Recalling that this oral promise does not necessarily issue
in writing, because it will be executed anyway [4].
Finally, the only problem that you will encounter in Germany is taxation.
There is a considerable number of tax rates that are well above average in Europe.
In the country, the principle of taxation on the income scale. The more legal or
natural person earns, the more it pays into the state Treasury. At the same time,
state tax authorities all the time clear and verify the accounts of the companies for
the presence of executed obligations on timely payment of the required fees.
However, despite all this, doing business in Germany is a good choice.
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ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Кожну епоху розвитку людства визначає тип моральної свідомості, який
виступає домінуючим для даного часу, певного народу, конкретних
соціально – економічних умов. В усі часи людство надзвичайно обережно,
делікатно ставилося до становлення духовності особистості, адже на міцному
ґрунті духовності, моральності, культури зростає особистість відповідальна
за думку, слово, вчинок [1, с. 34].
Проблема формування духовних цінностей студентської молоді є досить
актуальною в наш час. 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. Їх формування – завдання
актуальне і таке, що потребує нагальної уваги.
Оволодіння студентською молоддю духовною культурою підносить
свідомість особистості на вищий щабель, наповнюють життя й діяльність
високими громадськими цілями. Духовність зміцнює єдність усього
суспільства, забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку.
Духовно-моральне виховання молоді – це водночас велика відповідальність і
джерело зміцнення нації. Духовно-моральний потенціал складають
загальнолюдські та християнські цінності, моральні норми, які є
регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Звичайно, людина не може жити
тільки за рахунок духовних цінностей. Але сучасна молодь взагалі не бачить
сенсу в духовності. Це певною мірою пов’язано із вихованням, а також
середовищем, в якому людина реалізовується, суспільством, в якому вона
живе. У теперішній час, коли є можливості для духовного зростання, сучасні
молоді люди не потребують цього.
Серед багатьох проблем нашого суспільства, що трапляються сьогодні,
залишається проблема зростанні та розвитку інтелектуального, духовного та
фізичного компонентів людини та безпосередньо молоді, непереривності
освітнього та професійного вдосконалення особистості, звернення до
загальнолюдських і національних цінностей, насамперед духовно-моральних.
Як свідчить досвід підготовки фахівців, успішність діяльності працівника
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багато в чому визначається не лише високим рівнем знань, продуктивним
володінням методами пізнання і діяльності, але й комплексною підготовкою
до професійної роботи. Не просто підготовкою до професійної діяльності в
умовах нормального життя і налагодженого виробництва, але і до
випробувань, змін способу життя, до неодноразової зміни своїх уявлень,
світогляду, світовідчування, випробувань на стійкість моральних переконань
та ідеалів [3, c. 86].
У прямому розумінні слово ідеал у перекладі з грецької означає «вид,
образ, уявлення» - це поняття моральної свідомості і категорія етики, це
уявлення про досконале суспільство чи особистість, спосіб мислення і
діяльності людини та суспільства, зразок досконалості, який має
нормативний характер. Люди створили ідеали, щоб потім, реалізувати їх на
практиці. Духовні орієнтації, ідеали молоді суттєво відрізняються від
орієнтацій, ідеалів людей старшого віку. По-іншому і бути не може, адже
вони пов’язані з основним прагненням особистості і як правило
відображають сутність їх життєдіяльності. Не можна також забувати, що
ідеали молоді базуються не стільки на знаннях, скільки на емоціях і
почуттях.
Проблема гуманітаризації вищої професійної освіти є досить актуальною.
Значний обсяг інформації, що отримують здобувачі вищої освіти призводить
до необхідності віддавати перевагу тій інформації, що на їх погляд , матиме
практичне значення. Проте для випускника ВНЗ, крім компетентності в своїй
спеціальності, важливим є його здібності, вміння, пов’язані зі здійсненням
соціальних і професійних контактів: встановити ділові відносини, розв’язати
конфліктну ситуацію , викласти пропозиції тощо[1, с. 120].
Моральний ідеал – це поняття моральної свідомості в якому моральні
вимоги, які ставляться перед людьми, виражені у вигляді образу моральнодосконалої особи, уявлення про особистість яка ввібрала в себе всі найбільш
високі моральні якості.
Моральний ідеал відображає як наявне – об’єктивно існуючі моральні
відносини, так і майбутнє – об’єктивну необхідність їх подальшого розвитку.
В цьому плані моральний ідеал – це санкціоноване суспільством або іншим
об’єктом моралі уявлення про найдосконаліші моральні відносини, яке
відображає прогресивні тенденції морального розвитку в їх спрямованості в
майбутнє.
Характерною особливістю освіти повинні бути високий рівень культури,
стійкі морально-етичні переконання та ідеали, чудове володіння методами
пізнання і діяльності, що якісно вплине на формування повноцінної
багатосторонньої особистості.
У пошуках таких морально-етичних орієнтирів доцільно звернутись до
дисциплін гуманітарного циклу вищих навчальних закладів, що акумулюють
систему загальнолюдських цінностей та ідеалів і можуть послужити змістом
духовного розвитку, гуманізації особистості. Саме під естетичним впливом
мистецтва найповніше прокидається і активізується моральний потенціал
людини з її почуттями, знаннями, переконаннями, мотивами та нормами
поведінки.
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Моральний ідеал є органічною єдністю раціонального та емоційного.
Він може виявлятися через оцінні судження (духовний рівень); через
емоційно-вольові спонукання, прагнення, наміри (духовно-моральні
відносини), через дії та вчинки (практичні відносини і рівень).Важливими
показниками морального ідеалу особистості є його глибина, зрозумілість,
конкретність моральних цінностей, взаємозв'язок та взаємозалежність
(ієрархія) їх. Процес морального виховання здебільшого залежить від ролі
самої особистості, що формується у цьому процесі.
Мораль не можна ні "прищепити", ні "виробити" шляхом різноманітних
зовнішніх впливів. Цей процес набагато складніший і завжди відбувається з
допомогою самої особистості, що формується [2, c. 25].
Моральна свідомість студентів формується в процесі та під впливом усіх
різноманітних видів діяльності. Провідною діяльністю студентів є навчальнопізнавальна, що містить елементи всіх інших видів діяльності — трудової,
художньої, природоохоронної, спортивної, патріотичної та ін.
Саме у процесах діяльності та спілкування необхідно створювати такі
умови, які посилять переживання студентами внутрішніх суперечностей між
наявним і необхідним рівнем морального розвитку, моральну активність
студентів, їх навчально-пізнавальну діяльність, моральне самовдосконалення.
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР У МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Сучасний світ стає все більш глобалізованим. Однією із сутнісних
характеристик глобалізації є перетин життєвих смислів як окремих людей,
так і цивілізацій. Саме в цивілізаційному вимірі особливого статусу
набувають ті зміни, основою яких є міжкультурна комунікація, адже потреба
народів у культурному порозумінні, прагнення пізнати духовний світ одне
одного, динаміка і суперечливість соціального розвитку призводять до
інтенсифікації комунікативних процесів, що набувають системного
характеру. Людство усвідомило, що тільки шляхом знаходження консенсусу
можна вирішити глобальні проблеми і захистити себе від самознищення.
Міжкультурна комунікація як обмін між людьми ціннісними надбаннями
існувала завжди, адже з давніх часів виникали зв’язки, що сприяли взаємодії
та взаєморозумінню різних культур. В сучасних умовах спілкування народів
набуло не тільки глобального характеру, але й вимагає такої гуманістичної
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спрямованості, яка, завдяки міжкультурній комунікації, дає можливість
людині успішно розвиватися на засадах єдності загальнолюдських і
національних цінностей [1, c. 114].
Своєрідність міжкультурної комунікації досліджують різні галузі
знання, зокрема, соціологія, культурологія, культурна антропологія,
лінгвокраїнознавство, етнолінгвістика, етнопсихологія тощо. Але аналіз
міжкультурної комунікації саме з точки зору соціальної філософії дає змогу
здійснити осмислення буття людини і суспільства через конкретні культурні
форми, соціальні умови та механізми, що зберігають національну і культурну
ідентичність.
Виокремлюють п’ять основних форм міжкультурної комунікації, що
мають власні стратегії та модифікації. Однією з основних виступає
акультурація – процес взаємовпливу та взаємопроникнення культур, в ході
якого одна соціальна система сприймає властивості будь-якої іншої
соціальної системи. Основними стратегіями акультурації виступають:
асиміляція, сепарація, маргіналізація та інтеграція [1, c. 89].
Культурна експансія представляє собою розширення сфери впливу
домінуючої культури поза початкові межі функціонування або державні
кордони. За своїм характером, це процес переважно односпрямованої
міжкультурної комунікації, оскільки контролюється “ззовні”, носить
насильницький характер і не потребує узгодження дій та принципів з іншою
культурою. На сьогодні культурна експансія виступає наслідком
економічних та політичних експансійних дій, відбувається культурна та
ідеологічна гомогенізація світу, до якої прагне не якась окрема країна, а
об’єднана система різних національних секторів, що схильна до специфічної
форми соціально-економічної організації.
Культурна дифузія як взаємна проникність або запозичення культурних
рис та комплексів з одного суспільства в інше є багатовекторним процесом,
оскільки залежить від кількості культур, що взаємодіють та розповсюджують
свої цінності на інші культури.
Культурний конфлікт – це зіткнення суб’єктів культури, носіїв різних
культурних цінностей та норм, а тому він носить тимчасовий характер і
здебільшого виникає на індивідуальному рівні. В його основі лежать окремі
відмінності між представниками різних культур і, як наслідок, непорозуміння
та протиріччя. Конфлікт культур – явище більш складне, що проявляє себе на
груповому рівні.
Однією з конструктивних форм міжкультурної комунікації є ідея
синтезу культур, що є об’єднанням культурно різних елементів: орієнтирів,
цінностей, норм, типів поведінки, при якому виникає якісно інше утворення.
Синтез має місце, коли соціокультурна система переймає та засвоює досвід
інших суспільств в сферах, що є недостатньо розвинутими в ній самій, але
при цьому зберігає власну, притаманну їй основу, яка дозволяє говорити про
її самобутність, про здатність підтримання цілісності та стабільності.
Міжкультурна комунікація являє собою атрибут соціокультурного життя
суспільства, в соціальному просторі якого відбувається взаємодія з
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підсистемами культури (всередині окремої культури), між різними
культурами, у просторовому і часовому вимірах, а також між суб’єктаминосіями на рівні окремої культури і міжкультурного спілкування.
Міжкультурна комунікація розвивається на основі діалогу як засаді, на
якій базується виникнення смислової і соціальної цілісності та формуються:
− структура діалогу, в контексті якого розвиваються онтологічний,
екзистенційний, культурно-символічний та інституціональний рівні;
− особливості діалогу культур, які дають змогу розглядати сам діалог як
форму толерантності і зіткнення двох культур та окреслюють індивідуальне
буття в реальній взаємодії. На основі дослідних парадигм комунікації
поєднується взаємодія і комунікація, які виражаються в їх взаємному
впливові через цінності, норми, установки, що реалізуються в соціальних
формах комунікації, таких як забезпечення і підтримка взаємозв’язків у
суспільстві, збереження і передача соціально-культурного досвіду і
спадкоємності [2, 75].
Водночас розвиваються різноманітні типи комунікацій, що виражаються
на таких рівнях:
− міжкультурний – на рівні різних культур;
− внутрішньокультурний – на рівні тієї ж культури [3, c. 256].
Водночас комунікація виступає як засіб здійснення різноманітних
зв’язків – прямих і зворотних, що приводять, з одного боку, до “прирощення”
(збагачення) культурних надбань, а з іншого, – до втрати культурної
самобутності і пошуку нової ідентичності. У результаті відбувається
конфлікт між глобальним і локальним, між “чужим” і “своїм”.
Зона збігу інтересів представників культур являє собою поле для
комунікації. Діалог культур та мультикультуралізм розуміють сьогодні як
основну ідею нового століття і як нову соціальна реальність. Комунікація
через народи і культури – communication across cultures – робить можливим
розуміння чужих культур, подолання трагічної несумісності культур.
М. Байрам виокремлює такі види компетентності:
− аналітична компетенція – розуміння цінностей, вірувань, практик,
парадоксів іншої культури і суспільства – включаючи етнічне і політичне
розуміння, здібність встановлення зв’язків, усвідомлення умов іншості;
− емоційна компетенція – здатність розкриття (емпатії) до
різноманітних культурних досвідів і впливів, інтерес і повага до чужих
культур, цінностей, традицій, досвіду – транснаціональна культурна емпатія;
− креативна компетенція – здійснення синтезу культур, бачення
альтернатив різноманітних варіантів, здатність використовувати різні
культурні джерела для оптимістичного натхнення;
− поведінська компетенція – не тільки володіння мовою, але й робота
як перекладача, вільне використання міжкультурних невербальних кодів
(природність), здатність до позбавлення комунікативного непорозуміння при
різних комунікативних стилях, здатність підтримання міжперсональних
відносин, відповіді на транснаціональні виклики, тиск глобалізації
(уніфікація, міграція) [4, c. 163].
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Такими чином, поняття “міжкультурна комунікація” історично виникає
як констатація факту взаємодії культур. Тут культура розглядається як одна з
основ соціально-комунікативного процесу, оскільки виступає як динамічна та
багатогранна система, що пронизує всі аспекти життя суспільства, впливає на
розвиток та саморозвиток людини, формування її власної картини світу,
визначає її ставлення до інших людей. При цьому, комунікативні процеси
сприяють оновленню культури, а людина виступає одночасно і суб’єктом, і
об’єктом взаємодії культур.
Основними формами міжкультурної комунікації є: акультурація,
культурна експансія, культурна дифузія, конфлікт культур та синтез культур.
Серед всіх форм прояву міжкультурної комунікації найзмістовнішою є
синтез, який поєднує позитивний історичний та культурний досвід з
новітніми тенденціями у розвитку сучасного світу, одночасно зберігаючи
власний стрижень культури.
Список використаних джерел:
1. Верецька Л.І. Феномен справедливості у контексті соціальної
комунікації / Л. І. Верецька – Південноукр. держ. пед. Ун-т
ім.К.Д.Ушинського. – О., 2010. – 210 с.
2. Гнатенко П. І. Український національний характер / П. І. Гнатенко –
К.:«ДОК–К», 2011. – 116 с.
3. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник
длявузов / Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. ; под ред.
А.П.Садохина. – М. :ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 352с.
4. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі / В. Гьосле ;
наук.ред. В. Єрмоленко; пер. з нім. А. Єрмоленка. – К. : Лібра, 2013. – 247 с.
Інна Гетьманська
Науковий керівник: Мацера О. А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ, ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стрімкий розвиток науки і техніки, постійні зміни в різних сферах
виробництва ставлять високі вимоги до підготовки спеціалістів, здатних до
професійного зростання та професійної мобільності в умовах інформатизації
суспільства, розвитку нових технологій. В сучасних умовах показником
професіоналізму є не лише сукупність інтелектуальних та ділових здібностей
спеціаліста, але й знання на певному рівні іноземної мови, в тому числі
здатність здобувати потрібну інформацію з професійних текстів іноземною
мовою[3].
Іноземна мова завжди займала неоднозначне місце : то вона ставала
об'єктом особливої уваги, то опинялась на рівні другорядного предмета.
Парадоксальність ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, в умовах, коли
іноземній мові приділяється велика увага, полягає в тому, що знання
іноземної мови у більшості студентів, залишає бажати кращого[2].
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На мою думку однією з ключових аспектів у вивченні іноземної мови є
наявність мотивації у студентів. Проблема мотивації існує у вивченні будьякої дисципліни, але особливо вона виявляється під час вивчення іноземної
мови, оскільки вивчення саме даного предмета вимагає від студента
наявності певної бази і спеціальних комунікативних здібностей. Тому
важливою задачею стає досягнення такого оптимального рівня мотивації
навчання в студентів, при якому отримання позитивних емоцій від самого
процесу навчання буде поєднуватися з високою ефективністю засвоєння
матеріалу.
Проблеми мотивації студентів, у тому числі при вивчення іноземної
мови, основні критерії її формування та вплив на навчальний процес
присвячені наукові праці таких дослідників як, Н. О. Аристова, Є. І. Пасов,
О. О. Леонтьєв, С. У. Гончаренко та інші.
Мотивація є найбільш безперечним і вивченим фактором успішності
вивчення в цілому і в вивченні іноземної мови зокрема. Вона є механізмом,
який запускає будь-яку діяльність, наприклад працю, спілкування чи
пізнання.
Існує зовнішня та декілька видів внутрішньої мотивації. Зовнішня
мотивація, як правило, націлює студентів на досягнення кінцевого результату
вивчення. Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий вплив на процес
засвоєння певної інформації. А для цього необхідно будувати процес
вивчення таким чином, щоб ті хто вивчають мову на кожному етапі
відчували просування до поставленої цілі[1].
Нещодавно для багатьох студентів єдиним мотивом вивчення іноземної
мови було отримання гарної оцінки. Змінилося життя - змінилося відношення
до дисципліни. Знання іноземної мови стає обов'язковим компонентом
професійної діяльності та забезпечує більш повноцінне й цікаве проведення
вільного часу.
Основними причинами вивчення іноземної мови на сьогоднішній день
стали:
1. Культура. Маємо надихаючий вплив кіно, мюзиклів, американських
кінотрийлерів. Знання мов розвиває і збагачує особистість. Майже у кожному
будинку сьогодні є мультфільми, навчальні комп'ютерні програми чи
комп'ютерні ігри з англійським інтерфейсом.
2. Наука. У будь-якій області нашої діяльності - промисловості,
комерції, дипломатії та культурі, міжнародному туризмі, науці і
комп'ютерних технологіях, інтернеті та електронній пошті - знання
англійської потрібно щодня. Знання англійської мови необхідне для
ефективного навчання та поліпшення якості життя.
3. Бізнес. Основною умовою прийому персоналу на роботу є здатність
вільно розмовляти англійською мовою. У ХХІ столітті розвиватись та
просуватися по кар’єрним сходам, не знаючи англійської, яка сьогодні є
засобом міжнародного спілкування просто неможливо.
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4. Доступність. Чи важко опанувати англійську мову? Можна сміливо
сказати, що дуже просто. Існує два важливих чинники, які сприяють легкості
вивчення англійської:
⎯ скрізь ми чуємо новини і рекламу англійською,
⎯ найкраще розроблені методи вивчення саме англійської мови[1].
Отже, іноземна мова у сучасних умовах відіграє важливу роль, адже
майже в кожній компанії існують зарубіжні партнери, з якими потрібно
проводити переговори, а для цього необхідні спеціалісти з певним рівнем
знання іноземної мови. Таким чином, вивчення різних мов не тільки корисне,
але й підвищує шанси при влаштуванні на роботу та кар’єрному рості.
В кожної людини існують власні мотивації і у всіх вони різні. Хтось сам
визнає потребу у вивченні іноземної мови, а когось потрібно підштовхнути.
Загалом можна зробити висновок, що не існує єдиного рецепту
підвищення мотивації для всіх рівнів та професій. Але зовсім не звертати
увагу на цю проблему також не можна, оскільки немотивований студент
ніколи не зможе вивчити нецікаву дисципліну.
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МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Глобалізований характер сучасного суспільства позначений взаємодією
як окремих людей так і окремих цивілізацій. Особливого статусу набувають
відносини між цивілізаціями, існування яких видається неможливим без
міжкультурної комунікації. Віпповідно потреба народів у культурному
порозумінні, прагнення пізнати духовний світ одне одного призводять до
інтенсифікації комунікативних процесів, що набувають системного
характеру.
Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає
спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і
культур виявляє не лише загальне, універсальне, але й специфічне,
національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку
народів. Інтеркультурна комунікація має справу з розумінням та
порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим,
спілкуючись чужою мовою. Інтеркультурне навчання та інтеркультурна
комунікація мають бути суттєвою складовою частиною занять з іноземної
мови [3, с. 48].
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У процесі міжкультурної комунікації повноцінне розуміння
забезпечується елементами мовного етикету: звертання, знайомство,
запрошення, комплімент і поздоровлення, через які виявляється
соціокультурна специфіка партнера в акті комунікації. Мова є засобом
пізнання світу, збереження і передачі інформації, а в контексті міжкультурної
комунікації вона є засобом пізнання ментальних особливостей культур в
діалозі культур, що виникає.
Важливо враховувати, що ефективність міжкультурної комунікації
знаходиться у зв’язку з успіхом мовної взаємодії, що завжди відбувається в
деякому соціальному і культурному контексті, який багато в чому визначає
форму і зміст повідомлення, що зумовлені культурою в якій здійснюється
процес комунікації.Зрозуміло, що в процесі міжкультурної комунікації діють
загальні закони спілкування. До акту безпосереднього спілкування
відбувається своєрідне «зчитування» або прогнозування змісту майбутньої
комунікації. Окрім того, успіх мовної взаємодії між представниками різних
культур багато в чому визначений не логічною аргументацією, а ступенем
взаємної симпатії та довіри [2].
Міжкультурна комунікація, у якій через мовлення взаємодіють культури
і мови, базується на двох типах поведінки. Універсальна поведінка, спільна
для всіх культур, базується на біологічній спадковості людини, яка
передається від покоління до покоління. Крім того, різним етнічним групам
притаманна специфічна поведінка, яка формується під впливом соціального і
фізичного оточення. Специфічні моделі поведінки формують специфічну
культуру, яку можна визначити як менталітет (система цінностей, ідей,
звичаїв), тобто, сукупність конвенцій, які керують соціальними відносинами.
Відомо, що важливу роль у міжособистісному спілкуванні відіграють
вербальні компоненти, які є основними носіями значень повідомлень.
Водночас деякі дослідники стверджують, що частка невербальних сигналів у
міжособистісному спілкуванні становить 60%-80%, що доводить важливість
вивчення елементів інших семіотичних систем. При взаємодії культур
можуть виникати ненавмисні збої у процесі комунікації і конфлікти,
спричинені відмінностями вербальних і невербальних кодів у носіїв різних
культур [1, с. 27].
Щоб уникнути конфліктних ситуацій в процесі міжкультурної
комунікації і зробити її ефективною крім гармонійного використання
елементів вербальної та невербальної модальності, слід пам’ятати та
ухилятися від шести основних перешкод, або «каменів спотикання», що
стоять на заваді ефективної міжкультурної комунікації:
1. Допускання подібностей. Причиною нерозуміння при міжкультурній
комунікації може стати припущення людей про те, що всі вони досить схожі
для того, щоб легко спілкуватися один з одним. Комунікація являє унікальну
людську особливість, яка формується специфічною культурою і
суспільством, тобто вона є продуктом культури. Ступінь допущення людьми
того, що інші їм подібні, варіює для різних культур, і являє собою культурну
змінну.
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2. Мовні відмінності. В процесі спілкування мовою, яка є для людини не
рідною, вона часто вважає, що слово, фраза або речення мають одне й тільки
одне значення – те, яке вона має намір передати. Це припущення ігнорує всі
інші можливі джерела сигналів та повідомлень, включаючи невербальну
експресію, інтонацію голосу, позу, жести, дії тощо.
3. Помилкові невербальні інтерпретації. У будь-якій культурі невербальна
поведінка становить більшу частину комунікативних повідомлень. Але дуже
важко повністю розуміти невербальну мову культури, яка не є вашою
власною. Неправильна інтерпретація невербальної поведінки може легко
призвести до конфліктів чи конфронтації, які порушують комунікативний
процес.
4. Упередження та стереотипи. Зайва опора на стереотипи може
перешкодити нам об’єктивно подивитися на інших людей та їх повідомлення
і знайти підказки, які допоможуть інтерпретувати ці повідомлення в тому
ключі, в якому нам мали намір його передати.
5. Прагнення оцінювати. Культурні цінності також впливають на наші
атрибуції щодо інших людей і оточуючого нас світу. Різні цінності можуть
викликати негативні оцінки, які стають ще одним каменем спотикання на
шляху до ефективної міжкультурної комунікації.
6. Підвищена тривога або напруга. Епізоди міжкультурної комунікації
часто пов’язані з більшою тривогою і стресом, ніж знайомі ситуації
внутрішньокультурної комунікації. Варто бути обережним з використанням
стереотипів та упереджень, зважаючи на сучасну ситуацію міжкультурних
контактів. Людина повинна усвідомлювати їх вплив на ефективність
міжособистісної та міжкультурної комунікації, оскільки стереотипи та
упередження здатні утворювати непередбачувані наслідки, породжені їх
єдністю із низкою конкретно-історичних соціальних детермінант [2].
Концепція інтеркультурності може допомогти подолати рамку
культурної ідентичності людини, отже вона вже не лишається «чужинцем» у
все нових культурних просторах і може знайти нову самооцінку по
відношенню до нових культурних груп. Залежно від того, як «чужинець»
сприймає елементи іншої культури, його самооцінка зміщується від
виключно культурного до інтеркультурного стану. Ця інтеркультурна
ідентичність є гнучкою і досить рухомою, оскільки вона не фундується
більше на причетності до первісної або чужої культури. Набуття такої
ідентичності має надзвичайно важливе значення для діалогу різних культур
[3, с. 49].
Важливу роль в міжкультурній комунікації відіграють специфічні
символи, стереотипи, упередження, національний мовленнєвий етикет.
Культура спілкування є одним із пріоритетних компонентів професійної
культури фахівців. Вона синтезує у собі комплекс знань, цінностей, зразків
поведінки, характерних для ситуацій ділового спілкування, а також умінь
гнучко реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення ефективності
спільної діяльності. Культура професійного спілкування характеризується
рівнем розвитку комунікативних знань і вмінь та дозволяє здійснювати
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міжсуб’єктну взаємодію, спрямовану на ефективне виконання професійних
обов’язків [1, с. 27].
Отже, міжкультурна комунікація передбачає процес взаємного зв’язку і
взаємодії представників різних культур. Це специфічна суб’єкт-суб’єктна
взаємодія, у якій відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями і
навичками носіїв різних типів культур. Засоби, що сприяють ефективній
міжкультурній комунікації, включають в себе компетентність в використанні
вербальних і невербальних модальностей, уміння та інтерпретування, знання
і формування навичок міжкультурних взаємодій.
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ENGLISH AS A LANGUAGE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
English is the most successful language in the history of the world. It is
spoken on every continent, is learnt as a second language by schoolchildren and is
the vehicle of science, global business and popular culture. In our time of
globalization, we have more to be exposed to and share with than ever before in
terms of culture – beliefs, worldviews, values, attitudes and ideologies – but at the
same time much of them remains different and unshared, which are enhanced by
raising people’s awareness of cultural, ethnic, and religious identities. Nowadays,
English fulfils the role that Latin had in the Middle Ages – it is a world language
or lingua franca, and as such, it is the main medium of intercultural
communication.
In the traditional approach, the role of English as a world language was
illustrated with three concentric circles, where the innermost circle included native
speakers of the language (those speaking English as the first language, e.g. the
inhabitants of Great Britain, the USA, Australia, etc.). In the middle circle, those
were put who speak English as their Second Language (the inhabitants of former
English colonies). In the outmost circle, there were those speaking English as a
Foreign Language (here belong e.g. China, Russia, but also Slovakia or Hungary)
[1].
English is more common now in communication acts where neither of the
partners is a native speaker. This has led to a significant change in language
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teaching. Recognizing the role played by English in international communication,
the educational systems of the different countries have started teaching it at an ever
younger age. In China, for example, English is compulsory from the 3rd class of
elementary school. In comparison, as statistics reveals, in Hungary, children start
with the first foreign language at the age of 10 or 12. In higher education, language
knowledge (practically, the knowledge of English) is more and more a prerequisite
of not just earning a degree but that of gaining admission, as well. The English
language plays the key role in the labour market and employers are less and less
satisfied with some document – rather, they themselves test the applicant’s
language proficiency in real life situations [2].
English steadily remains the dominant language in international business. As
companies “go global” from wherever they are headquartered, they are forced to
address language barriers with their overseas employees and customers. Global
organizations are increasingly choosing English as their common communication
language, even though more people speak, for example, Chinese worldwide than
any other language. One reason English is the dominant language of business is
that it is the native language in over more than 60 nations, and increasingly the
official secondary language elsewhere.
English is the basic language of the Internet and electronic communication,
too. Computers are in any case English-oriented. The reasons for the dominance of
English are firstly historical - the Internet began in the USA, which is still the
leading user of it, and the USA is an English-using nation. Today, we
communicate beyond the national borders by e-mailing, chatting, blogging, web
browsing besides speaking and writing and using English for international
conversations.
There are two things constrain the use of languages other than English on
world-wide web documents and communications:
− the difficulty of writing languages using non-ASCII characters, and
characters that have diacritics;
− the desire to reach as large readership as possible.
The role played by the English language in the media can well be illustrated
by referring to global CNN, BBC Worldwide, Associated Press or Reuters.
English- language media play a very central role in the international society,
probably the most central, as it is read on a global scale and reach a bigger
audience than most other languages.
Furthermore, it is a well-known fact that English is one of the working
languages of the European Union. The objective of the language policy of the
European Union is that every citizen should know three community languages, two
of which would be the person’s mother tongue and English (if the two are
different)[3].
In the foreseeable future, the English language will have to face the challenge
of several potential rivals both on the regional and global levels. Languages
gaining importance due to demographic reasons are the following: Spanish, the
demographically fastest growing Arabic and Chinese. The importance of the latter
is underlined by the aforementioned forecast, according to which, in 2050, China is
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expected to be one of the leading economies in the world. In addition, Chinese is
the language with the largest number of native speakers. The Chinese government
also strives to help the Chinese language spread with the establishment of
Confucius Institutes.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ
У наш час усе більше уваги приділяється вивченню іноземних мов,
оскільки іноземні мови є необхідною складовою розвитку міжнародних
відносин, культурного обміну між представниками різних країн, обміну
інформацією та
проведення наукових конференцій. До випускників
економічних ВНЗ ставляться нові вимоги щодо володіння іноземними
мовами. Тому постає проблема у пошуку нових шляхів при вивченні
іноземної мови.
Актуальність даної теми зумовлена соціальними потребами в
економістах з високим професійним рівнем знань англійської мови, що, у
свою чергу, вимагає вивчення процесу активізації при вивченні іноземної
мови студентів економічного профілю.
Дослідженням методів та підходів при вивченні іноземної мови
займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, зокрема такі як:
О.І. Літікова, Н.Л. Драб, М.І. Смирнова, Н. І. Бичкова, Ю. К. Бабанський,
Н. Б. Ішханян та інші.
Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом,
який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним,
комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним.
Розглядаючи питання щодо використання комп’ютера у навчанні
іноземних мов, можна виділити такі позитивні моменти його впровадження:
• мотивує процес навчання;
• дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід;
• сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися
інформацією, що безпосередньо стосується їх особистого чи професійного
життя;
• підвищує інформованість щодо інших мов та культур;
• завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні
компетенції;
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• забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам
студентів;
• пропонує автентичний і актуальний матеріал.
З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне
спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі
електронної пошти,електронної конференції та дошки об’яв. Це створює
унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення [3].
Впровадження сучасних та інноваційних підходів до викладання
англійської мови студентам в економічному ВНЗ забезпечується
використанням мультимедійних засобів навчання. Усі ці технічні засоби
значно змінюють можливості викладача, роблять заняття більш насиченим і
продуктивним. Так, мультимедійні проектори дають можливість матричної
презентації матеріалу, яка відриває студента від друкованого тексту, від
послідовного зчитування та заучування напам’ять. З’являється нова методика
викладання – мультимедійна технологія.
Мультимедійні засоби навчання як різновид комп’ютерних технологій
об’єднують у собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст,
графіку) і динамічну інформацію (мову, музику, відео, анімацію),
обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові органи
чуття тих, хто навчається.
Практика використання сучасних засобів навчання у ВНЗ (програмного
забезпечення, або Software: мультимедійні підручники, диски, універсальні
енциклопедії, презентації, відео-, аудіоматеріали, ресурси Інтернету;
обладнання,
або
Hardware:
комп’ютер,
аудіо-,
відеоапаратура,
мультимедійний проектор, інтерактивна дошка) показує, що значно
покращується якість викладання матеріалу і ефективність його засвоєння
студентами економічного ВНЗ.
Тому, впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес
вивчення іноземної мови економічних ВНЗ значно підвищує якість презентації
навчального матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує
зміст дисципліни, підвищує мотивацію вивчення англійської мови, створює
умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами.
Отже, впровадження сучасних та інноваційних підходів до викладання
англійської мови в економічному ВНЗ повинно передбачати впровадження в
навчальний процес нових мультимедійних матеріалів, створення навчальних
програм, спеціальних навчальних аудиторій, і розробку власних
мультимедійних ресурсів, що дасть можливість перейти від пасивного до
активного способу реалізації освітньої діяльності.
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РОЛЬ ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПІД ЧАС ПЕРШОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Передумовою інноваційного розвитку суспільства та становлення
сучасної конкурентоздатної економіки України в умовах інтеграції
національного господарства в світову економіку є розширення можливостей
для всебічного розвитку та реалізації потенціалу освіченої молоді у
професійній діяльності.
Особливістю умови успішного першого працевлаштування сьогодні є
необхідність володіння іноземними мовами. Ця тенденція набуває все
більшого значення серед потенційних роботодавців через розширення
економічних зв’язків України з іншими країнами світу. У будь-якій області
професійної діяльності: промисловості, комерції, дипломатії та культурі,
міжнародномутуризмі, науці і комп'ютерних технологіях,інтернеті - знання
мов необхідне щодня в кожній робочій ситуації. Знання іноземних мов
необхідне для ефективного навчання, подальшої роботиа особливо у веденні
бізнесу. Бізнес сьогодні розмовляє багатьма мовами, тому, для успішної
інтеграції української економіки в світову, колосальне значення має вміння
вести переговори з іноземними партнерами та розуміти їх мову. Знання
іноземних мов дозволяє більш плідно працювати
із зарубіжними
партнерами, відкривати нові ринки для національних підприємств [2].
Найнеобхіднішими сьогодні є знання наступних мов: англійська,
німецька, французька, китайська (з урахуванням надшвидкого росту
китайських ринків). Найпопулярнішою серед них є безперечно англійська
мова.
Англійською мовою говорять в 51 країні світу. Близько 410 млн. чоловік
є носіями англійської мови і вважають її рідною, а близько 1 млрд.
розмовляють нею. Тому, англійська мова заслужено вважається
міжнародною мовою спілкування. А для України, яка обрала курс на
Євроінтеграцію з подальшим відкриттям європейських ринків збуту для
конкурентної української продукції, особливої актуальності набуває
володіння саме англійською мовою - офіційною мовою в більшості країн
Євросоюзу [1].
Варто відзначити той факт, що світовий інтернет на 57% англомовний.
Цей факт теж відіграє велике значення при пошуку роботи через те, що
інтернет – це глобальна маркетингова система, якою можуть користуватись в
своїй діяльності підприємства. Таким чином, стає зрозуміло, що праця,
пов’язана з інформаційними системами вимагає сьогодні володіння
англійською або іншими іноземними мовами [3].
Сьогодні, перед молодим спеціалістом, який вільно володіє англійською
або іншими мовами, відкриваються перспективи успішного влаштування на
роботу, як у престижних вітчизняних фірмах в Україні , так і можливість
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працювати в представництвах за кордоном. Крім того, люди, які знаютьхоча
б однуіноземну мову, можуть претендувати на більш оплачувані посади.
З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що знання
іноземних мов сьогодні є дуже актуальним. Окрім того, особливо важливо
володіти мовами для успішного працевлаштування на перше робоче місце,
адже роботодавці надають при виборі персоналу перевагу кадрам, які в
перспективі зможуть успішно працювати і приносити прибуток в умовах
сучасної економічної ситуації. Сьогодні для тих, хто прагне побудувати
успішну кар'єру, розширити межі свого спілкування, відкрити нові життєві
перспективи і, врешті-решт, урізноманітнити своє життя, зробивши його
більш цікавим і якісним, вивчення англійської мови є необхідністю.
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YOUTH UNEMPLOYMENT IN UKRAINE : THE CURRENT SITUATION
AND PROSPECTS SOLUTIONS TO THE PROBLEM
One of the biggest native socio-economic is unemployment. According to the
UN data, today every third person in the world capable of working does not work
or has casual or seasonal employment. In April, 2016 the number of registered
unemployed people was 467,5 thousand, or 27.5% of all unemployed people of
working age (ILO methodology). Among them almost one in nine lost his/her job
for economic reasons [3].
It should be noted that Ukraine has been facing the problem of youth
unemployment since the beginning of market reform (in 1990s). In the current
global economic crisis this problem is especially severe, since there’s a growth
trend of youth unemployment. According to sociological surveys in recent years
Ukraine confronted such problems of employment as the reducing number of
employees in the country, growth of labour mobility, increasing number of
employees in the shadow sector, the emerging child labour markets, dismissal of
layers of population which are rated by the Labour Law as the most unprotected
ones (for example, youth). [1,р. 22; 2,р. 51]
According to the State Employment service the number of unemployed
people is growing, every day 9-12 thousand people join the ranks of people
without a job. These are mainly active, dynamic and educated young people. By
January 1, 2015 the total number of Ukrainian unemployed young people (up to 35
years) made up 43,3% [5]. It should be taken into account that in recent years the
proportion of youth in our country’s population’s structure decreased significantly.
High unemployment rate is evidence of instability in the economy and has its
negative socio-economic consequences for the country.
133

Ukrainian experts underline that the rights and duties of graduates of higher
educational establishments, regulations covering their employment are stipulated
by the Law of Ukraine "On Higher Educationas well as the Code of Laws on Work
in Ukraine "On Population Employment", article 7 of the Law of Ukraine "On
Assisting in Social Formation and Youth Development" in which the state
guarantees the able-bodied youth the right to work on equal terms with other
categories of citizens [4]. But still there is much work to be done in this sphere. It
is bound to be carried on in two domains: legal and practical. For years, the
Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine has been
developing a set of youth work centers, and youth public organizations to facilitate
the outcomes of this work [1,р. 22; 2,р. 56].
In view of the above discussed, an important task is to identify the main
reasons affecting youth unemployment, develop a unified state policy in this field,
as well as offer recommendations taking into account the future youth graduates
dynamics. The following causes of youth unemployment have surfaced: a) at
times, young people are insufficiently informed about the requirements of a
modern labour market; b) often the profession received by the graduates, under
new changing conditions, appears unclaimed in the labour market; c) employers
are sometimes unable to estimate youth's mobility, flexibility, ability to learn; d)
the skills of competent job search, negotiating with employers are often absent; e)
young people tend to have overestimated expectations as to the salary and working
conditions [4].
On analyzing these factors and with the account taken of article 7 of the Law
of Ukraine "On Assistance in Social Formation and Youth Development in
Ukraine" it is possible to reach a conclusion that to solve the problem of
unemployment among youth the following steps have be to taken: 1. People should
be well informed about the youth labor law. Besides some amendments to this law
should be made. 2. Close relationship between universities and the labor market
should be established. 3. The activities of employment services should be better
organized. 4. More youth should receive education in the areas that need young
professionals the most. 5. Students of the final year of study are to be provided
with internships by prospective employers. 6. It is imperative to develop an
effective mechanism of population protection from unemployment growth by
adopting anti-recessionary bills aimed at minimizing the effects of the global
financial crisis on employment and enactment of compulsory state social
insurance. 7. Public works should be introduced (under the conditions of economic
expediency and social need) to protect young people who lost their jobs. Attracting
investments for implementation of public works will contribute to effective youth
employment. 8. Central and local authorities are to create an effective system of
professional training of the unemployed population, including young people who
graduated or are studying in institutions of various levels of accreditation. It can be
done through counseling and creating a modern information framework, promoting
various careers, etc.
Thus, the state guarantees the right of young people to work, but due to lack
of sufficient practical experience, social, legal and professional knowledge, and,
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sometimes, psychological inability to successfully compete in the labor market, it
is difficult for young citizens to exercise their legal right to work.
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АНГЛІЙСЬКА МОВА У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО
ПРОФЕСІОНАЛА
Ще кілька років тому англійська мова сприймалася всіма як іноземна.
Але з плином часу роль англійської мови зросла настільки, що тепер вона
вважається в усьому світі міжнародною. Вивчення англійської мови для
більшості з нас стає мало не найбільшою проблемою в житті. Кожна доросла
людина мріє опанувати англійську хоча б на розмовному рівні і готові
витрачати на цей процес усі сили [1, c. 33].
На сьогодні володіння англійською мовою - критерій, необхідний для
успішної кар'єри. Більше того, сучасний ринок праці прогнозує, що через
кілька років при працевлаштуванні на престижну роботу анкети кандидатів
без знання англійської мови навіть не будуть розглядатися.
Варто погодитися з думкою, що сьогодні володіння англійською мовою
- не розкіш, як це було раніше, а життєва необхідність. Англійську не вчить
тільки ледачий. Відрадно, що серед молоді у віці від 10 до 30 англійська мова
набула значного поширення. Що ж до людей старшого віку, то англомовні
особи зустрічаються рідше, але навіть вони майже напевно знають декілька
найелементарніших фраз. Така захопленість англійською мовою має певні
логічні підстави. Доводиться констатувати, що без знання англійської мови
важко знайти високооплачувану роботу, швидко знайти та використати
інформацію в Інтернет-просторі. Знання англійської мови може допомогти з
гідністю вийти з будь-якої ситуації практично в будь-якій точці земної кулі і,
напевно, в тих 60 країнах світу, де англійська стала основною мовою бізнесу
та спілкування [3, c. 330].
Розвиток будь-якої галузі нашої діяльності - промисловість, комерція,
дипломатія та культура, міжнародний туризм, наука і комп'ютерні технології,
інтернетта електронна пошта видається вбачається неперспективним без
знання англійської.
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У сучасному світі бізнес значною мірою контролюється
наднаціональними консорціумами з численними дочірніми компаніями в
різних країнах світу. Умовою прийому персоналу на роботу є здатність
вільно говорити по-англійськи. У XXI столітті просто неможливо досягти
успіху, не знаючи англійської мови, яка сьогодні є засобом міжнародного
спілкування. Англійською говорять співробітники Інтерполу, авіадиспетчери
та учасники рятувальних робіт у зонах стихійних лих, де точність передачі
інформації має першорядне значення [2, c. 35].
Чотири п'ятих інформації, що міститься в банках даних комп'ютерів
усього світу, записано англійською мовою. Майже всі важливі книги або
статті з'являються друком або англійською мовою, або перекладаються
англійською.
Чи важко оволодіти англійською мовою? Можна сказати, що дуже
легко. Два важливих чинники сприяють легкості вивчення англійської: поперше, всюди в рекламі і по супутниковому телебаченню ми бачимо і чуємо
новини і рекламу англійською мовою, а по-друге, методи викладання
англійської мови іноземцям найбільш добре розроблені.
Англійська мова - всесвітньо визнана мова ділових відносин. На ній
говорять політики, підприємці і фахівці з різних країн світу. Проте як кожна
жива мова, англійська мова має низку варіантів та діалектів. Найбільш
відомими і поширеними варіантами є британська і американська англійська.
У чому між ними різниця і якому з них надати перевагу?
Варіанти розрізняються незначно: вимовою та вживанням деяких слів
або окремих звуків, деякими граматичними особливостями. При цьому не
можна сказати, щоб який-небудь з цих діалектів був більш правильним.
Фахівці радять одне: якщо Ви вже почали вчити будь-яку англійську мову, то
слід дотримуватися його. Навіть якщо інший діалект раптом здався Вам
чомусь більш привабливим. Суміш двох різних діалектів у мові - це точно
самий неправильний варіант [3, c. 335].
Водночас лінгвісти-науковці, як і пересічні носії мови стверджують, що
на сьогодні більш популярним є американський варіант англійської мови. Він
завоював свої позиції і набув міжнародного значення після Другої світової
війни.
Говорячи про необхідність володіння професійною іноземною мовою, не
можна залишити поза увагою питання важливості знання англійської мови
для спеціалістів сфери економіки та фінансів. Спробуємо довести цю тезу на
прикладі бухгалтерського обліку. Сьогодні бухгалтери затребувані завжди і
скрізь. Бухгалтер - це серце компанії, а запорукою успіху і правильного
функціонування компанії на 70% є правильно скеровані бухгалтерський
облік та фінансові процеси.
Рекрутери відзначають, що на сьогоднішній день знання англійської
мови є основною складовою "вартості" бухгалтера: фахівці зі знанням
англійської можуть коштувати вдвічі дорожче.
Нерідко подібних фахівців рекрутингові компанії перекуповують у
конкурентів - компаній, що працюють у схожій сфері діяльності. Цікаво, що
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часто навіть в столиці знайти бухгалтера з гідним знанням англійської мови завдання практично нездійсненне.
Отже, володіння англійською мовою на сьогодні є своєрідною аксіомою
у процесі формування фахових компетенцій. Безсумнівним є той факт, що
англійська мова є важливою складовою в житті сучасної людини, і кожен
зможе знайти для себе не одну причину для її вивчення та вдосконалення.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВПРОФЕСІОНАЛІЗМІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В англійській мові, як, втім, і практично в будь-якій іншій, існує
величезна кількість виразів, які не варто сприймати, і вже тим більше
перекладати, дослівно. Їх зазвичай називають ідіомами. Ідіома - це сталий
вираз, властивий певній мові, значення якого не визначається значенням
окремих слів, що входять до його складу. Фахівці з перекладу радять вивчати
відразу правильне значення цілої ідіоми як нероздільної одиниці.
Метою даної роботи є дослідження фразеологізмів: їх сутності,
класифікації та використання слова «goods» в ідіомах.
Фразеологічні вирази вживаються майже в усіх галузях життя сучасної
людини. Вони часто зустрічаються як в оригінальних творах класиків, так і у
сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової
інформації та у повсякденному мовленні.
Для вивчення лексики та фразеології англійської мови використовують
такі словники, як "Слова та ідіоми" (Л. Сміт); "Словник англійських ідіомів"
(В. Коллінз); "Фразеологический словарь" (О. В. Кунін). Вони містять слова,
особливі за семантикою (ідіоматичні), а також групи слів та речення. У таких
словниках фразеологізми систематизовані, як правило, у різні семантичні
групи.
Фразеологічні одиниці можна класифікувати відповідно до способів
творення, ступеня мотивації, структури, належності до певної частини мови.
О.В. Кунін класифікує фразеологізми відповідно до способу їх творення.
Він виділяє первинні та вторинні способи творення фразеологічних одиниць
[3, с. 22 – 24].
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Первинними способами творення фразеологічних одиниць вважаються
способи, коли одиниця створюється на основі простої групи слів, наприклад:
"A sad sack" – бовдур, "the winds of change" – вітер змін.
Вторинними способами творення фразеологічних одиниць вважаються
способи, коли фразеологічна одиниця створюється на основі іншої
фразеологічної одиниці, наприклад: “vote with one’s feet” – виразити
невдоволення пішовши, поїхавши і т.д.
В.В. Виноградов дає схожу класифікацію, що базується на відносинах
між значенням в цілому та значенням складових частин [1, с. 45 – 46]. Вона
відіграла важливу роль у розробці теоретичних питань фразеології, розкрила
механізм утворення фразеологічного значення. Ця класифікація глибоко
увійшла у фразеологічну науку, дістала широкі визнання і стала придатною
не тільки для російської мови, на ґрунті якої вона була створена, а й для
інших мов.
І.В. Корунець віддавав перевагу класифікації, що пов'язана з частинами
мови, до яких належать компоненти фразеологізмів. Більше того, він
розподіляє фразеологізми за масштабом їх використання [2, с. 71 – 74].
У професійній мові існує багато прикладів слів, які використовуються в
сталих виразах, проте при правильному перекладі втрачають своє початкове
значення. До таких, наприклад, відноситься слово «goods», тобто «товари».
Наведемо приклади ідіом, в яких використовується дане слово:
• deliver the goods (досл.:доставляти товари) – робити те, що від вас
вимагається, добре виконувати свою роботу. He is respected by his co-workers
because he knows how to deliver the goods and he willingly shares his knowledge
and experience. – Його поважають колеги, тому що він добре виконує свою
роботу і охоче ділиться своїми знаннями і досвідом.
• get/have the goods on somebody(досл.: отримати/мати товари для когось)
- отримати або мати докази того, що хтось зробив щось неправильно
(протизаконно). The IRS(InternalRevenueService) tried to get the goods on him
but he knows all the angles. – Податкова хотіла викрити його в приховуванні
доходів, але він знає, як ховати кінці у воду.
• goods and chattels (досл.: товари та скарби) – всі речі, не включаючи
будинок та землю, якими вони володіють. Jim arrived at the flat with all his
goods and chattels packed into two shopping bags. – Джим прибув в квартиру з
усіма його речами, що були упаковані в дві сумки.
• have the goods(досл.: мати товари) – бути кваліфікованим, чи
досвідченим. This man have the goods and the company appreciates him. – Цей
чоловік є кваліфікованим і компанія цінує його.
• sell a bill of goods (досл.: продати товарний рахунок) – обдурення,
шахрайство, нечесна пропозиція. He was just selling you a bill of goods when he
said he worked as anexpertofjewelry. – Він просто обдурював вас, коли казав,
що працював експертом ювелірних виробів.
• straight goods (досл.: прямі товари) – правда. Is that straight goods about
how much costthiscar? – Чи є правдою те, скільки коштує цей автомобіль?
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Дані фразеологізми зустрічаються як у професійному мовленні, так і у
повсякденному житті, тому потрібно навчитися їх виявляти й правильно
розуміти. Це дасть нам змогу глибше вивчити англійську мову та краще
розуміти іноземців, з якими ми будемо спілкуватися, а також розширить наш
світогляд та навчить адекватно і своєрідно висловлювати власні думки,
використовуючи ідіоми та фразеологічні єдності.
Фразеологізми займають важливе місце в словниковому складі
англійської мови. Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку
зацікавленість науковців, а з іншого боку вимагає серйозного аналізу змісту
та форми мовних одиниць. Фразеологізми є частиною культури англійського
народу, тому потрібно знати і розуміти їхню структуру, семантику та суть,
тому що без знань та розуміння фразеологізми дуже важко осягнути
національний склад мислення носіїв даної мови.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Питання інтеграції Інтернету в освіту і, зокрема, застосування його в
навчанні іноземних мов, в даний час є досить актуальним. Він стосується як
створення технології дистанційного навчання, так і розробок надання послуг
через Інтернет у викладанні.
Розглядаючи Інтернет як технічний засіб обміну інформацією, можна
говорити про те, що він збільшує дальність і розширює зону дії вербальних
форм інформації. Інтернет як система масової та міжособистісної комунікації
дозволяє і довести інформацію до багатьох споживачів і встановити обмін
інформацією між ними, а також з творцями того чи іншого сайту. В даний
час не викликає сумніву актуальність і затребуваність інтеграції Інтернету в
процес навчання іноземної мови[1].
Питанням визначення найбільш ефективного використання Інтернетресурсів у навчанні англійської мови присвячені роботи як зарубіжних
(С.Г. Термінасова, Є.С. Полат, В. Гезергуда, Дж . Шейлз,
І.А. Смольяннікова), так і вітчизняних дослідників (О.С. Жолдак,
А.І. Скрипниченко, В.В. Тавро та ін.)
Головним предметом обговорень при цьому стає не питання для чого, а
як застосовувати сучасні комп'ютерні технології в процесі навчання.
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Використання Інтернету в значній мірі розширило б спектр реальних
комунікативних ситуацій, підвищило б мотивацію студентів, дозволило б
застосовувати отримані знання, сформовані навички, мовні вміння для
вирішення реальних комунікативних завдань.
Крім того, не можна не відзначити можливість технічно більш швидкого
коректування і зміни текстів і завдань, ніж при використанні паперового
підручника. Але, звичайно, не мається на увазі ні в якому разі підміна
друкованих видань матеріалами Інтернету. Йдеться про можливість їх
гармонійного співіснування[3].
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, розумно
інтегруючи їх у навчальний процес, можна більш ефективно вирішувати цілу
низку як дидактичних, так і соціокультурних завдань:
− формувати навички читання, безпосередньо використовуючи
матеріали мережі різного ступеня складності;
− удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових
текстів мережі Інтернет;
− удосконалювати навички письмової мови, індивідуально або письмово
складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів,
й інших видів творчості;
− поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний,
лексикою сучасної мови, що відбиває певний етап розвитку культури народу,
соціального й політичного устрою суспільства;
− знайомитися з країнознавчими поняттями, що містять мовний етикет,
особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування,
особливості культури.
Усе це здійснюється за допомогою роботи з навчальними та
інформаційними сайтами, листування електронною поштою з студентами
інших країн, створення та проведення спільних телекомунікаційних проектів,
можливості читання книг мовою оригіналу, участі в різноманітних конкурсах
та олімпіадах, перегляд навчальних відеофільмів, відеосюжетів[2].
Таким чином, використання Інтернет-мережі на парах іноземної мови –
це ефективний засіб навчання студентів. Задовольняючи природну цікавість
до пошуку інформації та роботі в мережі, ми забезпечуємо умови для
ефективного вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує
нервову систему та організм, оскільки навчальний матеріал засвоюється за
допомогою мимовільної пам’яті. Використання нових інформаційних
технологій забезпечують не тільки індивідуалізацію та диференціацію
навчання з урахуванням здібностей студнтів, їхніх схильностей, але й
збагачують їхню соціокультурну компетенцію, знімають психологічний
бар'єр перед вивченням іноземної мови, розвивають соціальні й особистісні
якості: упевненість в собі і здатність працювати в колективі, а також
показують результативність навчання через установлення між культурних
зв’язків у віртуальному просторі[4].
В результаті проведення навчального процесу з використанням
матеріалів Інтернету можна очікувати підвищення інтересу до навчального
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матеріалу, до вивчення іноземної мови; отримані знання стануть більш
усвідомленими. Проте в навчальному процесі Інтернет має служити
інструментальним засобом для досягнення цілей, і не може розглядатися як
основний засіб навчання.
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UNDERSTANDING ENGLISH IDIOMS
Nowadays English is worth not just knowing, but it is worth really knowing.
There is a great importance to understand up-to-date English. English is the chief
language of international business and academic conferences, and the leading
language of international tourism. English is the main language of popular music,
advertising, home computers and video games. Most of the
scientific, technological and academic information in the world is expressed in
English. International communication expends very fast.
Idioms come to be a very numerous part of English. Idioms cover a lot of
drawbacks of the English language and it is one-third part of the colloquial speech.
If we develop non-speakers awareness of using idiomatic sentences, we are sure to
bring them closer to the authentically sounding speech.
An idiom is a word or, more commonly, a phrase in which the figurative
meaning is different than the literal meaning of the grouping of words. There are
approximately twenty-five thousand idioms in the English language alone. An
idiom is a set expression that has a meaning different from the sum of the literal
meanings of its components.
Idioms are the cream of language as well as the crystallization of human
wisdom, which carries profound cultural implication. Because of the differences in
geography, history, religion, customs, and other aspects of life idioms carry the
characteristics of different cultures and cultural information. That’s why the use of
idioms is the first sign of a certain language's developing.
The purpose of the paper is to investigate the connection between English
idioms and their Ukrainian equivalents, as important aspects of the present day
languages. The main tasks are:
– to introduce the possible options of translation;
– to suggest some easy tips for dealing with understanding English idioms.
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The problem of idioms translation and understanding has been touched upon
by such prominent researchers as M. Baker, J. Delisle, G. Toury, A.V. Kunin,
N.L. Shadrin, S. Vlakhov, and many others.
The best way to understand English idioms is to translate them into the native
language. Their translation is one of various criteria according to which idioms can
be classified. If to take into account special strategies used for translating, idioms
can be divided into 3 groups [1, p. 54]:
1. Using an idiom of similar meaning and form, e.g., break the ice –
зламатикригу; all is well that ends well – всетедобре, щодобрезакінчується;
change a fly into an elephant – робитизмухислона.
2. Using an idiom of similar meaning but dissimilar form, e.g., pigs might fly
– буває, щойслонлітає; a bird’s eye view – видзвисотипташиногопольоту; like
water off duck’s back – якзгускивода.
3. Paraphrasing, e.g., get hot under the collar – вийтизсебе; be in the air –
виламиповодінаписано; keep one’s ear to the ground – триматирукунапульсі.
Idioms are integral part of the language, which makes our speech more
colourful and authentically native. They are an important sign of how much one
can really master a language he studies. The knowledge of idioms signals that the
speaker knows the language on the level of a native speaker. However, they are
usually not that clear and obvious. Therefore, there are some simple tips how to
deal with idioms: – use the context in a magazine, newspaper or a book and try to
understand the context and this will help with the idiom; – keep an ‘Idioms’ diary:
write down new idioms, look them up in a dictionary and then write them in a
sentence in order not to forget the meaning; – try to imagine the idioms: it will be
easier to remember them by seeing the pictures; – do not be afraid to use the
idioms in everyday life [2].
Idiomatic language changes through the time and the very nature of these
expressions is very complex. That’s why, despite decades of research there yet
remains the niche for untranslatability, idioms being on the verge of it. With all the
extensive study in the field of phraseology, it is only the nucleus of the problem
that has been duly analyzed, while a number of adjacent problems are yet waiting
for their share of attention.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ГАЗЕТНОІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ
Різноманітність сучасного світу передається за допомогою мовних
засобів через інтерпретацію учасників міжнародного інформаційного
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процесу – журналістів, кореспондентів, коментаторів, телеоператорів. Саме
тому постійно росте значення перекладацької діяльності, та разом з цим
з’являються нові проблеми перекладу та необхідність їх вирішення.
Традиційно перекладацька діяльність в основному охоплювала художню
літературу, між тим в сучасному світі активно зростає обсяг та попит на
спеціальні переклади різних типів: журналістський, економічний, технічний,
юридичний, соціальний, інформаційний.
Над проблемою перекладу матеріалів газетно-інформаційного жанру
працювали різні лінгвісти. Великий внесок у розробку проблем перекладу
внесли зокрема, І.В. Арнольд, В.І. Коньков, М.А. Гвенцадзе, І.С. Алєксєєва,
А.С. Мікоян, В.Л. Наєр, Н.О. Павленко, В.А. Чабаненко, І.В. Корунець, .
Велика кількість наукової літератури в якій піднімається дана тема багатьма
вченими свідчить про високий рівень актуальності [1, 3, 4]. Завдяки
подальшому стрімкому розвитку мов ця тема й надалі буде залишатися
актуальною.
Основні особливості газетного стилю можна розподілити на дві групи:
мовні та екстралінгвістичні. Виділення екстралінгвістичних факторів у
окрему групу є необхідним через те, що характерною ознакою газетного
стилю є його спрямованість на вплив, тобто не тільки точно, доступно і
яскраво інформувати читача, але й викликати у нього певне ставлення до
подій, спонукати до діяльності, до потреби зайняти певну громадську
позицію, змінити погляди чи сформувати нові. До основних
екстралінгвістичних факторів відносять не лише форму, вид, тип мови, а й
сферу спілкування, специфіку медіа-каналу, а також особливості аудиторії та
невербальні комунікативні засоби [2, 5].
Відповідно, до мовних особливостей газетного стилю належить
вживання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, великої
кількості кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, використання
іноземних слів, неологізмів, а інколи і історизмів, функцією яких вважають
здійснення історичних паралелей.
Основною проблемою перекладу англомовної преси є виявлення
характерних і відмінних рис між англійською і українською пресою. Адже
незнання певних особливостей преси може викликати помилковий переклад,
який втратить свій інформаційний зміст. Вживання власних назв, імен в
газетно-інформаційному жанрі надає повідомленню певної конкретики. Це
вимагає окремих знань, які дозволяють адекватно поєднати назву із названим
об’єктом чи предметом, якого часто немає у мові перекладу з огляду на
соціально-культурну специфіку мовної спільноти.
Англомовні газети мають на меті зацікавлення потенційного
читача, важливу роль відіграє заголовок, який передає великий
обсяг інформації за допомогою найменш можливої кількості слів.
Перекладач має добре зрозуміти заголовок і врахувати особливості
української преси, щоб повідомлення не втратило функціонального значення
впливу.
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Перекладач повинен постійно пам'ятати про особливості вживання
часових форм в заголовках. Сучасні британські газети використовують
неперфектні часи: коли йдеться про минулу дію в недалекому минулому, то
використовується теперішній час, така форма ніби наближує читача до
певних подій: MARY GRACE DIES, 80. ROYAL FAMILY QUITS.
Переклад фразеологізмів є особливою проблемою, адже дослівний
переклад в даному випадку не є можливим, оскільки тоді втрачається
образність, яку передає даний фразеологізм.
За способом перекладу образну фразеологію можна умовно розділити на
чотири групи:
1) фразеологізми, що мають повний відповідник в українській мові і
повністю калькуються при перекладі: a domino effect – ефект доміно;
2) фразеологізми, які частково не співпадають по образності з
українськими: to buy a pig in a poke – купити кота в мішку;
3) фразеологізми, при перекладі яких образ повністю змінюється: to
hang fire – призупинити роботу;
4) фразеологізми, які перекладаються нейтральною лексикою: to cut no
ice – нічого не досягати.
Ще однією проблемою при перекладі газетних заголовків є скорочення,
їх можна розділити на кілька груп. Перша і найбільш чисельна група включає
в собі скорочення назв партій, організацій, різних посад: FBI-Federal Bureau
of Investigation = ФБР,NAM = National Association of Manufacturers –
Національная асоціація підприємців = НАП, Gov == Governor; Sen. =
Senator; D. A, == District Attorney; Rep. = Representative.
Лексико-семантичний аналіз фактичного матеріалу доводить, що
переклад текстів газетно-публіцистичного стилю характеризується певними
специфічними особливостями, які перекладач
має враховувати при
перекладі. Окрім лінгвістичних особливостей, необхідно брати до уваги
інформацію екстралінгвального соціо-культурного характеру, з огляду на
нерозривний зв'язок суспільно значимих явищ з мовленнєвим втіленням
інформації соціального характеру.
Список використаних джерел:
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Логос. – 1999.
2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.
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ЧеРо, 2000.
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
У рейтингу популярності серед інших методик англійської мови перший
рядок активно утримує метод викладання, в основі якого лежить
комунікативний підхід до навчання, який позитивно зарекомендував себе в
США і Європі. Комунікативна методика викладання англійської мови
головним чином спрямована на можливість спілкування.
Глобальні зміни у політичному та економічному житті суспільства у
XXI столітті висувають необхідність вивчення іноземної мови як засобу
міжкультурного спілкування. В ідеалі студенти повинні не тільки навчитися
розуміти прочитане і почуте, писати різні тексти, але й говорити іноземною
мовою. Саме мовна діяльність сприяє оволодінню мовним матеріалом. Чим
інтенсивніше ця діяльність, тим міцніше і глибше це оволодіння, тому її
потрібно всіляко розвивати [1, c. 12].
Для чого потрібна комунікативна методика англійської мови?
Комунікативний метод, в першу чергу, потрібен для того, щоб зняти
страх перед живим спілкуванням. Людина, у якої відсутні побоювання з
приводу того, що його не зрозуміють, легко зможе знайти спільну мову в
чужій країні, володіючи стандартним набором граматичних конструкцій і
маючи словниковий запас до 1000 слів.
Але у будь-якої медалі існує оборотна сторона. В даному випадку – це
небагатий лексикон. А якщо додати до цього граматичні помилки, то можна
запросто заслужити репутацію не надто розумного співрозмовника.
Організації ефективної мовленнєвої діяльності на уроці сприяє
комунікативний підхід у навчанні, що передбачає необхідність побудови
навчального процесу як моделі спілкування. Суть даного підходу в тому, що
правила, слова і вирази не вивчаються через спеціальні вправи, а
засвоюються в процесі комунікативної діяльності. Тут одночасно
розвивається швидкість мовлення і відпрацьовуються мовленнєві зразки і
структури. Наприклад, для відпрацювання вживання модальних дієслів
студентам пропонується вирішити проблеми, провести інструктаж, вивчити
правила користування яким-небудь приладом [4, С.112–113].
Процес засвоєння модальних дієслів буде цікавим і корисним, якщо дати
студентам завдання написати правила, використовуючи дієслова: must,
should, ought to, are allowed to, can, have to, mustn't та ін. Перефразування
також сприяє засвоєнню мовних зразків і структур. Безумовно, для
успішного виконання будь-якого завдання викладач повинен поставити
конкретні завдання і дати зразок або алгоритм виконання [2, С.145–146].
Здобувачам дається список «don’ts» і пропонується скласти речення з
додатком умови.
Living in a hotel.
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– Don't toy with TV switch buttons looking for a good film (it could lead you
to a commercial channel to be paid for afterwards).
Eg. If you play with TV switch buttons it could lead you to a commercial
channel to be paid for afterwards.
– Don't use the phone unless you know which calls are free (sometimes even
dialing the number from a phone card is registered by computers, the price being
further included in your bill.
– Don't smoke in a non-smokers room (you could set a fire alarm or simply be
fined).
– Don't use fire exits unless in case of emergency (you may find yourself
locked).
– Don't forget to remove the «don't disturb» sign when you leave the room
(otherwise your room won't be cleaned).
– Don't put things to dry on a conditioner (otherwise the fire alarm could be
set).
– Don't ignore reading hotel instructions (not to fail to know some useful
information).
– Don't leave money or jewelry in the room (they may be stolen).
Студентам завжди цікаво знати про відомих людей. Рольові ігри з
перевтіленням у відомих співаків, акторів, спортсменів і репортерів
дозволяють відпрацювати питально-відповідні конструкції. При цьому
здобувачів слід націлювати на те, щоб задавалися всі види запитань. Цю гру
можна повторювати з року в рік, змінюючи ролі, ускладнюючи питання.
«Інтерв'ю» вийде змістовним і цікавим, якщо дати завдання додому кожному
підготувати розповідь про свого кумира. Щоб урізноманітнити питання
можна дати мовленнєві зразки:
I'd like to know...
I'm interested in...
Could you tell me...
Could I ask...
I wonder if... [3, С. 146–152].
Знайомство з країнами досліджуваної мови є захоплюючим заняттям,
студенти із задоволенням грають роль турагентів різних англомовних країн.
Рекламуючи, в якості агента, різні країни, вони удосконалюють усне
монологічне мовлення та знайомляться з країнознавчим матеріалом.
Комунікативна методика викладання англійської мови: як це
відбувається за кордоном?
Слід враховувати, що в нашій країні та за кордоном методики
викладання мови сильно відрізняються. Зарубіжних методів не так вже й
багато. Якщо не враховувати так званий «американізований» англійський та
тест «TOEFL» як, свого роду, індикатор результатів вивчення іноземної
мови, то залишаться лише два монополіста, що викладають британський
англійський – це Кембридж і Оксфорд.
Кембриджський та оксфордський підходи до викладання мови об'єднує
те, що в основі роботи більшої частини курсів лежить комунікативна
методика англійської мови, інтегрована з окремими традиційними методами
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й елементами викладання. Головним завданням такої інтеграції є
максимальне занурення студентів в мовний процес, а досягається це шляхом
зведення до мінімуму апеляції здобувачів до рідної мови. Мета такого курсу
– навчити їх з самого першого заняття вільно говорити, а потім і думати на
іноземній мові. Тут відсутні механічні відтворюючі вправи, що теж важливо.
Ці вправи замінені на різні ігрові ситуації, на роботу з партнером, на
завдання, метою яких є порівняння і зіставлення, пошук помилок – словом,
все те, що сприяє розвитку не лише пам'яті, але логіки, а також вміння
мислити образно, аналітично.
Кембриджська і оксфордська методика англійської мови: в чому
відмінність?
Головною відмінною рисою кембриджських і оксфордських курсів є їх
орієнтованість на розвиток мовних знань, а також креативності і загального
кругозору учня.
Будь-яка іноземна мова тісно «переплетена» з особливостями культури
країни, тому курси неодмінно включають країнознавчий аспект.
Британці вважають за необхідне дати студентові змогу вільно
орієнтуватися в полікультурному світі, і цього легко досягти за допомогою
англійської мови, яка є могутнім об'єднуючим чинником.
Headway – це унікальна у своєму роді методика вивчення англійської
мови, спеціально розроблена для дорослих і молоді лондонськими
методистами Ліз і Джоном Соарз. Система складається з п'яти рівнів, кожен з
яких включає свій «методичний комплект», що складається з підручника,
книжки для учня і для викладача, аудіокасет. На освоєння одного рівня
знадобиться близько 120 академічних годин. При бажанні, кожен учень може
перевірити, наскільки добре він засвоїв курс, спробувавши скласти
атестаційний іспит [1, c. 13].
Підбиваючи загальний підсумок, можна стверджувати, що британські
методики володіють цілим рядом відмінних рис, більшість з яких
розроблялося на основі інтеграції традиційних і сучасних методів викладання
із застосуванням вельми популярного сьогодні індивідуального підходу до
кожного окремо взятого студента.
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КУЛЬТУРНО-МОВНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ МІГРАНТІВ
Характерною рисою сучасного суспільства є значне зростання
міграційних процесів, які безпосередньо впливають на суспільно-економічні
явища в багатьох регіонах світу. Крім того, визначними стають два
парадоксально пов'язаних один з одним процеси – глобалізації та
національної ідентифікації. Глобалізація пов'язана з уніфікацією життя в
різних країнах, національна ідентичність пов'язана з дедалі більшим
прагненням народів зберегти національну самобутність, зміцнити традиційну
національну самосвідомість.
З моменту прибуття до іншої країни у мігрантів починається процес
входження, вживання, влаштування в новому для них суспільстві, який
містить організаційні, правові, політичні, культурні, психологічні аспекти. У
цьому цілісному процесі можна виділяти окремі види адаптації – економічну,
трудову, релігійну, культурну, освітню, психологічну тощо. Для мігрантів
необхідні всі види адаптації. Крім того, адаптація буде різною залежно від
того, якою мірою торкається внутрішньої структури особистості [1, c. 161].
Нове середовище може стати потужним випробуванням, для подолання
якого необхідно зробити велику внутрішню роботу. Виникає необхідність
вирішити, що робити зі своєю культурною ідентичністю в нових культурних
умовах (зберегти або відмовитись) та визначити, зрозуміти своє ставлення до
нової культури, з якою мігрант зіткнувся після міграції.
Вирішуючи дані завдання, мігранти використовують наступні стратегії:
стратегія сепарації, стратегія маргіналізації, стратегія асиміляції, стратегія
інтеграції [3, с. 69].
Стратегія сепарації пов'язана з прагненням етнічних мігрантів зберегти
свої культурні традиції і звичний спосіб життя, характерні для рідної країни.
При цьому контакти з представниками нової культури зведені до мінімуму.
Такі емігранти, найчастіше, збираються в певні спільноти людей одного
етнічного походження.
Стратегія маргіналізації передбачає відмову від одних культурних
коренів і в той же самий час неготовність/нездатність вкоренитися в іншій
культурі і прийняти нові норми, цінності, установки. Маргіналізація деяких
етнічних мігрантів – досить серйозна проблема для багатьох країн. Стан
маргіналів – «чужий в чужій країні».
При стратегії асиміляції присутнє прагнення і бажання подолати
культурну дистанцію за рахунок часткової чи повної відмови від колишньої
культурної ідентичності. Мігранти прагнуть швидко освоїти мову, міняють
манери поведінки, раціон харчування, зовнішній вигляд і т.д. Починають
активно спілкуватися з приймаючим населенням. Стан мігрантів в такому
випадку – «чужий у своїй країні».
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Стратегія інтеграції включає в себе поєднання здатності зберегти
колишню культурну ідентичність і в той же самий час прийняття нової
культури. Такі мігранти почувають себе комфортно в одному й іншому
культурних середовищах. Стан описується як «свій в своїй країні».
Виділяють чотири стадії соціокультурної адаптації мігрантів у новій
країні: фаза першої реакції, фаза соціальної адаптації, контрастна фаза, фаза
реабілітації [2, c. 416].
Перша фаза наступає при першому контакті з чужою культурою,
характеризується зниженням соціальної активності особистості на тлі
психологічного дисонансу, деперсоналізації. Вихідці з країн Західної Європи,
США, Канади, як правило, переживають першу фазу за кілька днів, а от
вихідці з країн Східної Європи, Африки – набагато довше. На другій фазі
продовжує діяти захисний механізм одного з компонентів особистості –
«его». Друга фаза виражається у зростанні автоматизму виконання життєво
необхідних функцій; надлишок нової інформації породжує притуплення до
всякого роду інформації.
Третя фаза є продовженням другої, але адаптація в цей період
продовжується тривалою апатією, або змінюється агресією. У деяких
випадках ця фаза відсутня. Переважають в основному соціобіологічні
потреби (в їжі, сні, відпочинку), які можуть прийняти і агресивний характер,
якщо щось заважає їх задоволенню. У цей час йде інтенсивний пошук свого
«я», свого місця в житті іншої країни. Третя фаза відсутня або дуже
нетривала у представників країн Західної Європи, США, Канади. У решти
групи іноземців зазвичай відзначається деструктивна агресивність і тривала
апатія.
На четвертій фазі відбувається інтенсивне задоволення соціальних
потреб, відроджується соціальна активність і здатність до креативної
діяльності, також відбувається розуміння і прийняття звичаїв, традицій і
стереотипів нової культури.
Яскраво виражене у мігрантів прагнення до реалізації, самоповаги та
самореалізації на новому місці обумовлює вибір і реалізацію такого типу
адаптації, який буде найбільше сприяти задоволенню цих потреб.
Стратегією,
що
дозволяє
особистості
найбільш
продуктивно
самореалізовуватись, є лише інтеграція, коли кожна з взаємодіючих етнічних
груп зберігає свою культуру/мову, але одночасно вивчає культуру і мову
іншої країни. Мігранти, володіючи мовою, налаштовують до себе позитивно
місцевих жителів, а вони, в свою чергу, не вбачають в іноземцях загрози та
винагороджують їх прагнення інтеграції своєю приязністю.
Процес мовної адаптації мігранта є процесом накопичення активного й
пасивного словникового запасу, що забезпечує передачу інформації для
реалізації успішної вербальної комунікації.
Разом з тим, успішна мовна адаптація можлива лише в процесі пізнання
звичаїв і побуту іншої культури та неможлива в ізольованому від носіїв мови
середовищі.
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Подібно до соціокультурної, мовна адаптація також має свої рівні:
1) фонетичний та лексичний рівень: потрапляючи в нове мовне
оточення, людина чує не лише незнайомі слова, але й звуки. Цей рівень
найважчий, адже потрібно мобілізувати та задіяти усі ресурси пам’яті,
експериментувати з можливостями свого артикуляційного апарату, аби
коректно відтворювати почуті слова й вирази, формувати свій власний
словник найбільш уживаної та корисної лексики. Цей рівень є складним у
психологічному плані. За наявності друзів серед місцевого населення або
представників свого етносу, період сприймається ним менш болісно;
2) граматичний та синтаксичний рівень: людина починає не лише
відтворювати, але й розуміти граматичний зміст своїх висловлювань, не
припиняючи накопичення свого активного словникового запасу, вчиться
будувати нескладні розповідні та питальні речення. Цей етап не забезпечує
повного внутрішнього задоволення, він все ще залишається морально
складним для людей, яким, зрозуміло, не вдається все й одразу;
3) стилістичний рівень: мігрант здатен відчувати мову та її відтінки, вміє
вибирати та застосовувати лексичні одиниці з свого словникового арсеналу,
залежно від ситуації. На такому рівні важливо не забувати про граматику та
орфографію;
4) підсвідомий рівень: відбувається повне мовне споріднення мігранта з
мовою, яку він сприймає не як іноземну, а рідну, на якій він мислить та
навіть бачить сновидіння. Ефекту цілковитої мовної адаптованості досягти
дуже складно, та лише діти, які з раннього віку або з самого народження
виховуються в двомовних сім’ях, можуть досягти такого рівня. Доросла
людина може оволодіти мовою на свідомому рівні, але її підсвідомості важко
сприймати дві і більше мов як рідні [3, c. 69].
Отже, можемо припустити, що за успішного завершення адаптації
людина досягає відповідності з новим середовищем, приймаючи його
цінності, традиції, норми і стандарти поведінки, тобто інтерналізуючи їх.
Тоді відбуваються відносно стабільні зміни в індивідуальній або груповій
свідомості у відповідь на вимоги середовища. Проте, адаптація може і не
призвести до взаємної відповідності індивідів і середовища, вона може
включати в себе не тільки пристосування, але й опір і спроби змінити своє
середовище або змінитися взаємно.
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FEATURES OF DOING BUSINESS IN SWITZERLAND
Business has a vital role in development of a successful country. Nowadays
many countries are highly developed. And each of this countries is individual,
specializes in a particular market segment and has own rules of amplification and
growth business activity.
Switzerland is a peaceful, prosperous and modern market economy with a per
capita GDP among the highest in the world.The average level of income per capita
- $82,730 (not including taxes). Also Switzerland has one of the most
advantageous competitive positions in the international market thanks to the skills
of the employees and the human resources [1].
Swiss try to see things from their opponent’s point of view and will always
aim establishing an equal partnership and benefit.
Switzerland is an advanced and competitive market. The quality of the
product or service is important and price is another significant factor. Personal
relationships also play a key part in business. In the same way they are punctual
and also do not rush a decision.
Excellent infrastructure, geographic location, high business activity with the
reputation of Switzerland makes an interesting choice of doing business in Europe
as the center of Europe in political, historical and economic context, Switzerland is
convenient country to do business.
Special attractiveness for doing business due to a number of factors:
- implementation of the principle of free enterprise;
- high level of political and social stability;
- closer international economic relations;
- reliable financial system.
- the Swiss banking sector is considered to be the key sector in the Swiss
economy with an international reputation for competence and sophistication.
Banks are engaged in all types of activities in relation to both private and
commercial specialization. Switzerland is the world`s leader in private banking.
The role of the country`s central bank is held by the Swiss National Bank (SNB)
with Union Bank of Switzerland (UBS) and Credit Suisse (CS) being the country's
major banks.
- favorable working conditions for foreign companies.
Moreover, Switzerland continues to improve business activity in nowadays.
In 2015 Switzerland made starting a business easier by introducing online
procedures. Switzerland strengthened minority investor protections by increasing
the level of transparency required from publicly traded companies [2].
As a rule Switzerland has two main types of business entities clearly
distinguished and defined by Swiss law:
1) capital-based companies - stock corporation and limited liability company;
2) partnership-type companies - limited or general partnership and sole
partnership [3].
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Thus these kinds of business have different ways to set up and develop
business.
Every interested foreign citizen has the right to register a company in
Switzerland. Legislation Switzerland is more loyal to their employers and foreign
employers than other European countries, especially in matters of foreign trade and
taxation.
So Switzerland represents a highly competitive and innovative business
environment and therefore it serves as an excellent market for all kinds of
businesses. Economic freedom, which is guaranteed under the Swiss Constitution,
allows anyone, including foreigners, to operate a business, to form a company or to
hold an interest in one.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ПЕРЕКЛАДУ
Протягом тривалого часу у вітчизняному літературознавстві та
перекладознавстві літературний жанр жахів не вважався повноцінним
літературним жанром, унаслідок чого цей різновид літературних творів
залишався маловивченим. Останнім часом науковці зійшлися на думці про
можливість надання цьому літературному жанру автономності, що
актуалізувало вивчення літератури жахів у різних площинах, у тому числі і в
царині перекладознавства. Слід зазначити також, що сьогодні твори жанру
літератури жахів є найпопулярнішою масовою літературою у всьому світі, а
входження англомовної літератури жахів в український літературний простір
стало можливим завдяки роботі перекладача як інтерпретатора смислового
коду першотвору.
Актуальністьдослідження підсилює також той факт, що в українському
перекладозанстві активно розробляються жанрові теорії перекладу, що
потребує детального розгляду низки питань, так чи інакше дотичних до
вказаної проблематики.
У вітчизняному перекладознавстві проблема відтворення жанрових
особливостей пов’язана з іменами таких науковців, як Н. Бідненко, О. Дзера,
О. Лебідь, М. Лукінова, А. Раті, Н. Романюга, Р. Ситар, С. Скороходько,
О. Хан та ін. Відтворення в мові перекладу лінгвостилістичних особливостей
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перекладу піднімалося також у працях А. Гудманяна, Р. Зорівчак,
В. Карабана, Л. Коломієць, В. Коптілова та ін. Безпречно, що згадані
науковці заклали міцну основу для методології досліджень жанрових
перекладів, на якій вибудована пропонована розвідка. У радянському
літературознавстві та лінгвістиці жанр літератури жахів був на маргінесі
літературного процесу, його розглядали як явище масової літератури, яке за
канонами тогочасної партійної історико-літературної методології не мало у
своєму арсеналі чинника естетичного впливу, однак переосмислення
літературного процесу зумовило пожвавлення в дослідженні колись
ігнорованого жанру.
У зарубіжному літературознавстві критичні праці, пов’язані з жанром
літератури жахів, почали з’являтися з 1920-х років. З їх появою наукова
думка почала стикатися з розбіжностями в понятійному апараті жанру:
чорний роман / le roman noir (М. Бахтін), література жахів / horror literature
(Н. Керол), готичний роман / gothic romance, література про привидів / ghost
fiction. У сучасному англомовному літературознавстві найбільш поширеним
є термін «horror literature», який охоплює всі твори жанру незалежно від
форми [1].
Критики, літературознавці та лінгвісти одностайно вважають, що
джерелом жанру літератури жахів є готичний роман, який зародився
наприкінці XVIII ст., а в кінці XIX – на початку XX ст. отримав престижний
статус.
Протягом останніх десятиліть спостерігається неабияка зацікавленість
жанром літератури жахів. Це пов’язано не лише з ростом кіноіндустрії і попкультури, а й з певними зрушеннями в людській свідомості. Епоха
загострення глобальних проблем відбивається в художніх творах цього
жанру. Головна особливість, яка істотно відрізняє жанр літератури жахів від
інших пригодницьких жанрів – це створення в текстовій тканині певного
настрою.
Література жахів за своєю природою належить до тих жанрів, що
реалізуються за формулою: емоції персонажів = відгук читачів. Згідно з
Н. Керолом, представником американської школи літератури жахів,
емоційний вплив, викликаний згаданим жанром, можна визначити як
«художній жах» (art horror) [2, c. 27]. Незважаючи на розуміння страху і жаху
як негативних емоцій, дослідник за допомогою власного терміна (art-horror)
спробував переконливо пояснити дивну, на перший погляд, популярність
жанру в читачів. Саме «художній жах», який, на відміну від жаху
справжнього, викликаний наприродними створіннями і явищами, не
пов'язаний з небезпекою. «Художній жах» має у своєму арсеналі зброю, що
здатна приємно «лоскотати» нерви і пробуджувати неабияку зацікавленість.
Отже, прагматична спрямованість жанру визначається створенням
атмосфери страху та напруженого очікування (suspense). Однак створення
атмосфери страху не є єдиною метою авторів жанру, література жахів
торкається також соціальних, філософських і моральних тем. Як приклад,
візьмемо роман М. Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей», у якому
153

авторка змальовує конфлікт, що виник між чудовиськом, створеним за
допомогою експерименту, та його творцем, указуючи на ті вчинки, на які
здатний учений, щоб реалізувати своє прагнення досягти наукових висот.
На рівні формальної організації тексту у творах літератури жахів
переважає наративна структура обмеженого репертуару, яку ми, слідом за
Н. Керолом, розуміємо як «сюжет складного виявлення» (complex diversity
plot), що містить такі компоненти [2, с. 99]: 1) початок (поява чудовиська); 2)
об’явлення (чудовисько проявляє себе різними способами); 3) підтвердження
(герой упевнюється в наявності чудовиська); 4) конфронтація (зіткнення,
боротьба героя з чудовиськом).
Найважливішою категорією естетики жанру літератури жахів
вважається саме жах, як попередження смерті, як передчуття болю та недуги,
як вербалізація незрозумілості. Автори творів цього жанру послуговуються
створенням саме цього відчуття як основної «приманки» для читача, яка
тримає реципієнта в стані сюжетного напруження та переживання. Емоції
жаху на сторінках творів досліджуваного жанру підсвідомо генерують у
читача запобіжну нейрофізіологічну реакцію (М. Класен [3]), фокусуючи всю
увагу на потенційній загрозі.Відтворення описів жаху крізь призму
жанротвірного регістру вимагає від перекладача добору тих влучних
лексичних одиниць, які б мали потенціал утілити задум автора першотвору в
результат перекладацької праці.
Отже, сучасні лінгвістичні та перекладознавчі студії дещо зміщують
акцент з розуміння жанру як структуралістського набору лише стійких ознак,
що детермінують текстову тканину, і залучають до вивчення жанру
когнітивну концепцію, яка пропагує розуміння жанру як утворення, що
характеризується як стійкими, так і змінними ознаками. умовою адекватного
відтворення творів літератури жахів передусім.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
Сьогоднішня соціальна вимога до університетів – бути не тільки більш
динамічними і «гнучкими», а й більш відкритими системами, а це означає,
що вищим навчальним закладам необхідно більш точно і активно
позиціонувати свій внесок в інноваційний процес і соціальний розвиток.
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У відкритій інноваційній моделі інновація залежить від конкретної
взаємодії технічних, соціологічних, дизайнерських та інших креативних
елементів у цілісній системі. В інформаційному суспільстві економічні
результати залежать від ефективного управління системою в цілому [1, с. 14].
Принципово важливо підготувати відповідних фахівців, починаючи з
бакалаврського рівня виникає необхідність у формулюванні нових
кваліфікаційних вимог, таких, як знання в галузі управління, комунікації,
права інтелектуальної власності, інформаційних технологій. Виникає
необхідність розвитку компетенцій у сучасного молодого фахівця як в
області лідерства, так і власне функціонувальних компетенцій, серед яких
були названі: управління знаннями; креативність та інноваційність; здатність
до вирішення виникаючих проблем; «архітектурний» стиль мислення;
здатність впливати на обраний напрям бізнесу.
Під освітньою технологією розуміється сукупність засобів, форм і
методів навчання, спрямованих на формування необхідних знань, умінь,
навичок, представлених за відповідною спеціальністю[1, с. 28].
Інноваційний підхід в освіті визначається не через використання якоїсь
однієї моделі, а через здатність проектувати і моделювати потрібний ВНЗ
навчальний процес з використанням різних освітніх технологій – на основі
знання їх потенційних можливостей і переваг - «сильних сторін». Саме така
здатність і робить процес навчання у ВНЗ технологічним, тобто
прогнозованим і максимально наближеним до запланованих результатів.
Фундаментальним положенням інноваційності в освіті є установка на
індивідуальність у відносинах того, хто навчається, на ціннісне сприйняття
особистості та світу. Інноваційна діяльність в освітній сфері тим більш
складна і відповідальна, що пов’язана з високою значущістю людського
чинника [2]. В педагогіці, як відомо, головна суперечність виникає в сфері
розвитку особистості. Інновації в освіті починаються з поваги до
індивідуальності студента і трансформації традиційної моделі стосунків
«учитель-учень», «викладач-студент» у модель «людина-людина», що
накладає свого роду табу на уявлення про студента як посудину,що має бути
наповненою, як «сукупності психічних процесів», котрі належить розвивати
Досвід інноваційної діяльності українських ВНЗ підтверджує їх
здатність адаптуватися до вимог ринку і випускати інноваційну продукцію,
що має попит, використовуючи результати цього виробництва для
вдосконалення своєї освітньої і наукової роботи. Нині в регіонах України йде
процес формування навчально-науково-інноваційних комплексів, що
покликані забезпечити інтеграцію ВНЗ з реальним сектором економіки для
вирішення соціально-економічних проблем регіонів і реалізації державних,
цільових і галузевих інноваційних програм, пов’язаних, передусім з
технологічним розвитком галузей економіки.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Методика викладання іноземних мов постійно розвивається та потребує
пошуку найефективніших способів навчання. Варто визначити, що в Україні
довгі роки методика викладання іноземних мов орієнтувалась на вивчення
граматики і вокабуляра , а граматико-перекладний метод навчання іноземних
мов був основним. При сучасних темпах розвитку інформаційного простору
досягнення спеціалістами високого кваліфікаційного рівня стане можливим
тільки при зміні процесу навчання і самонавчання. В останні десятиріччя
викладачі почали застосовувати інтенсивні та комунікативні методи
навчання іноземних мов у яких акцентується комунікативно-практична мета
навчання.
Вивченням даної проблеми займаються велика кількість як вітчизняних,
так і зарубіжних дослідників. Серед них: О.С. Большакова, Е.И. Пассов, С.І.
Титов, А.Л. Мірзоян, А. Пфютце, V. Benson, P. Strevens, A. Watters.
Методи навчання – це упорядковані способи діяльності викладача і
студента, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховного
матеріалу, метод навчання виступає інструментом для виконання керівної
функції – научіння. В методиці виділяють спеціальні методичні принципи,
притаманні тільки навчанню іноземної мови: принцип комунікативності,
принцип домінуючої ролі вправ, принцип взаємопов’язаного навчання видів
мовленнєвої діяльності, принцип урахування рідної мови, принцип
апроксимації та ін [2, с. 477].
Принцип комунікативності передбачає побудову процесу навчання
іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації.
Принцип домінуючої ролі вправ: реалізація цього принципу зумовлена
тим, що навчання іноземної мови передбачає формування мовленнєвих
навичок і вмінь, в основі яких лежать певні мовленнєво-розумові операції.
Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності.
Паралельне навчання різних видів мовленнєвої діяльності забезпечує
розвиток навичок і вмінь мовлення у комплексі.
Принцип урахування рідної мови. Рідна мова і рідномовні мовленнєві
навички повинні враховуватись у навчанні іноземної мови. У мовному плані
це дозволяє спрогнозувати труднощі у навчанні вимовної, лексичної і
граматичної сторін іншомовного мовлення.
Принцип апроксимації полягає в тому, що при оцінці мовленнєвої
діяльності учнів ігноруються незначні помилки в іншомовному спілкуванні,
які не порушують комунікативний аспект мовлення [1, с. 681].
В багатьох країнах світу набув широкого застосування комунікативний
метод вивчення іноземної мови, який полягає в тому , щоб перенести акцент
із різного виду вправ на активну розумову діяльність студентів , що вимагає
для свого оформлення володіння певними мовними засобами.
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Розглянемо метод проектів, який дозволяє особам, що навчаються,
органічно інтегрувати знання з різних областей при вирішенні однієї
проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці,
генеруючи при цьому нові ідеї.
В основу методу проектів покладені: ідея, що становить суть поняття
«проект», його прагматична спрямованість на результат, якого можна
одержати при вирішенні тієї чи іншої практично або теоретично значимої
проблеми. Цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній
практичній діяльності. Для досягнення результату необхідно навчати
самостійно мислити, знаходити та вирішувати проблеми, із залученням знань
з різних областей, прогнозувати результати і можливі наслідки різних
варіантів рішення [3, с. 187].
Існують певні вимоги до використання методу проектів , а саме:
− наявність
значимої
дослідницькому,
творчому
плані
проблеми/завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницього пошуку
для її рішення;
− практична, теоретична значимість передбачуваних результатів;
− самостійна діяльність осіб, що навчаються на заннятті або в поза
навчальний час;
− структурування змістовної частини проекту
− використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань
дослідження, що випливають із неї, висування гіпотези їхнього рішення,
обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів.
Виходячи з вимог, можна визначити етапи розробки структури проекту
та його проведення: 1)представлення ситуації, що дозволяють виявити одну
або декілька проблем з обговорюваної тематики; 2) висування гіпотез
вирішення поставленої проблеми, обговорення і обґрунтування кожної з
гіпотез; 3) обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах,
можливих джерел інформації для перевірки висунутої гіпотези; оформлення
результатів; 4) робота в групах над пошуком фактів, аргументів, що
підтверджують або спростовують гіпотезу; 5) захист проектів кожної із груп
з опонуванням з боку всіх присутніх; 6) виявлення нових проблем.
Відповідно до ознаки домінуючого в проекті методу виявляються
наступні типи проектів: дослідницькі, творчі, ролево-ігрові, інформаційні,
практико-орієнтовані, монопроекти, міжпредметні проекти . Зрозуміло , що у
реальній практиці найчастіше доводиться мати справу із змішаними типами
проектів, у яких є ознаки дослідницьких і творчих проектів [1, с. 616].
У цілому , застосування методу проектів дозволяє перетворити заняття з
іноземної мови в дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються
дійсно цікаві, практично значимі і доступні проблеми.
Отже , сучасні інноваційні підходи вивчення іноземних мов мають
підвищити якість набутих навичок, зробити процес вивчення цікавішим і
легшим для сприйняття. Для покращення якості знань з іноземних мов варто
використовувати вище зазначений метод, який перетворює нудний процес
навчання на цікаву дискусію, дає змогу урізноманітнити та вдосконалити
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процес викладання інозмених мов, зробити його максимально наближеним
до реальних умов.
Список використаних джерел:
1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посібник / Н. П. Волкова. – К. :
Академ – видав., 2010. – 616 с.
2. Кузмічев А. І. Педадгогіка : підручник / А. І. Кузмічев,
В. Л. Омеляненко – К. : Знання- Прес, 2012. – 477 с.
3. Нові технології навчання : наук. – метод. зб. – К. : Наук.-метод. центр
вищої освіти, 2012. – 187 с.
Світлана Мельник
Науковий керівник: Іваницька Н.Б., д. філол. н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРУКТУРНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
НАЗВ ПРЕДМЕТІВ ОДЯГУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
1. Постійний розвиток людського суспільства й людського
пізнанняставить перед мовою завдання забезпечити всі сторони життя й
діяльностілюдини новими найменуваннями. У сфері одягу постійно
утворюються нові НПО і механізми номінації в лексиці моди з усіма
особливостями є локальним відображенням словотвірних та лексикосемантичних процесів у сучасній англійській мові [2].
2. Об’єктом дослідження є іменники сучасної англійської мови, значення
яких утворюють поняттєву категорію «одяг» (664 одиниць). Предметом
дослідження є семантика назв предметів одягу, їхня словотвірна деривація та
мотиваційна організація. Мета дослідження полягає в виявленні основних
засобів словотвірної деривації номінацій одягу на матеріалі англійської мови
та встановленні основних засобів мотивації НПО, а саме метонімічних та
метафоричних моделей.
3. Дослідження НПО відбувалось у двох площинах: а) структурний
аналіз та б) лексико-семантичний аналіз лексичних одиниць на позначення
одягу.
4. Усі номінативні одиниці (664 од., 100%) були розподілені на дві
великі категорії: однокомпонентні та багатокомпонентні. Однокомпонентні
назви складаються лише з однієї лексичної одиниці. До складу
багатокомпонентних назв входять кілька лексичних одиниць.
4.1. Однокомпонентні назви в свою чергу поділяються на 1) назвиоднослови та 2) назви-композити. Назви-однослови (175 од., 24%) −
найменування, що включають в себе лише одне слово (raincoat‘дощовик’,
anorak ‘парка’), а назви-композити (136 од., 14%) − складені найменування,
утворені на основі основоскладання. Тобто це утворення з двох або кількох
слів, основ чи коренів, об'єднаних в одну лексичну одиницю (footwear
‘взуття’, overalls‘комбінезон’, top-siders ‘топсайдери’).
4.2. У досліджуваній підсистемі вагоме місце посідають
багатокомпонентні назви або назви-словосполучення (354 од., 62%) −
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поєднання двох і більше повнозначних слів, пов’язаних між собою за змістом
і граматично (tanktop ‘майка’, legwarmers ‘гетри’,thermalunderwear
‘термобілизна’,kneehighs ‘гольфи’).
4.2.1. За морфологічною ознакою головного слова назвисловосполучення класифікуються на іменникові та прикметникові. Зазначені
мовні одиниці утворюються переважно за допомогою іменника, до якого
приєднуються інші частини мови. Ці назви належать до 2 структурних типів:
1) N+N; 2) Adj+N:
1) З багатокомпонентних назв нараховується велика кількість одиниць
номінацій типу N+N (207 од., 37%). Це вказує на те, що найчастіше
компоненти двочленних назв належать до категорії іменників:
broomstickskirt‘довга широка спідниця’, bubbleskirt ‘спідниця-міхур’,
skaterskirt ‘спортивна спідниця’.
2) До типу Adj+N (147 од., 25%) належать такі назви: footedsleeper
‘піжама’, straplessdress ‘сукня без шлейок’, longjohns ‘підштаники’,
dressinggown ‘халат’.
5. Словотвір є ланкою в мовній системі, що відповідає за формування
позначень предметів. Відповідно головним цілям словотвору, згідно його
призначенню словотвір визначається як система засобів, одиниць, зв'язків,
що служить процесам номінації[1, с. 230]. До основних словотвірних
способів, за допомогою яких утворюються досліджувані НПО належать:
1) словоскладання (109 од., 41%), 2) основоскладання (55 од., 21 % ),
3) суфіксація (50 од., 19 %), 4) префіксація (16 од., 6%), 5) конверсія (8 од.,
3%), 6) іконічний словотвір (8 од., 3 %), 7) телескопія (7 од., 2,5 %),
8) редуплікація (6 од., 2,3 %), 9) скорочення (3 од., 1,75%).
6. Проведений аналіз засвідчує, що доцільним за основу лексикосемантичної класифікації НПО взяти функціональний аспект із урахуванням
теорії прототипів, а саме: 1) розподіл залежно від статі, 2) по відношенню до
частин тіла, 3) за способом кріплення на тілі, 4) за розміщенням на тілі,
5) залежно від шару розміщення одягу.
1) а) жіночий (192 од., 34%): Mary-Janes‘туфлі з ремінцем’, pumps
‘туфлі-човники’, muls ‘туфлі без задника’; б) загальний (173 од., 30%):
slippers‘домашні тапки’, winkle-pickers ‘туфлі з довгим носком’; в) чоловічий
(143 од., 25%): bluchers‘короткі чоботи’, derby ‘туфлі-дербі’, monks‘монки’;
г) дитячий (56 од., 9%): sleepsuit‘спальник’, rompers ‘повзунки’,
kidshirt‘розпашонка’.
2) а) власне одяг (286 од., 51%): cardigan‘кардиган’, short-sleevepajamas
‘піжама з коротким рукавом’, tuxedo ‘смокінг’; б)
взуття
(211
од.,
37%): kneehighboots‘чоботи до коліна’, moon-boots ‘чоботи-місяцеходи’,
snow-boots
‘снігоходи’;
в)
головні
убори
(67
од.,
12%):
baseballcap‘бейсболка’, beret ‘берет’, tophat ‘циліндр’, flatcap ‘кепка’,
bobblehat ‘шапка з помпоном’.
3) а) поясний (341 од., 60%): boyfriendsjeans‘джинси’, formaltrousers
‘класичні штанці’, wide-legtrousers ‘широкі брюки’; б) плечовий (223 од.,
40%): fluffysweater ‘пухнастий светр’, pea-jacket ‘бушлат’, tailcoat‘фрак’,
windbreaker ‘вітровка’.
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4) а) тулуб (193 од., 35%): vest ‘жилет’, hoodie ‘кофта з капюшоном’,
sweater ‘светр’, waistcoat ‘жилет’,tanktop ‘майка’; б) руки (30 од., 5%):
disposablegloves‘одноразові рукавички’, men`sgloves ‘чоловічі перчатки’;
в) ноги (341 од., 60%): pleats‘костюмні штани’, cuffs ‘підігнуті штани’,
сapripants ‘капрі’.
5) а) натільний одяг (284 од., 50%): sailor-shirt ‘матроска’, rah-rah
‘спідниця зі шлярками’, gown ‘сукня’, jeans ‘джинси’, coatdress‘сукняпальто’; б) верхній одяг (223 од., 39%): anorak‘парка’, furcoat ‘шуба’,
windbreaker ‘вітровка’, pea-jacket‘бушлат’, coat-cape ‘накидка’, minkcoat
‘норкова шуба’; в) білизна (57 од., 10%):bikini‘бікіні’, body ‘боді’, bra
‘бюстгальтер’, panties‘трусики’, corset ‘корсет’, teddy ‘спальний комбінезон’.
7. Говорячи про мотиваційну організацію номінацій одягу кожне слово
може бути мотивованим, в ньому представлена певна мотиваційна модель, і
воно може бути мотивуючим, тобто саме може мотивувати іншу
номінацію[3, с. 112]. З семантичної точки зору НПО були класифіковані на
дві групи: а) метонімічне перенесення значення та б) назви одягу, утворені на
основі метафоричності.
7.1. З 664 одиниць НПО 285 одиниць мотивуються метонімічними
моделями, тобто за типом суміжності та асоціації: 1) «матеріал – одяг з
такого матеріалу» (57 од., 20%), 2) «місце – одяг, що використовується в
цьому місці» (36 од., 12%), 3) «топонім – одяг, що пов’язаний з ним» (32 од.,
11%), 4) «власник – одяг, що йому належить» (28 од., 9%), 5) «соціальна
приналежність – одяг» (25 од., 8%), 6) «професійна приналежність – одяг»
(25 од., 8%), 7) «розмір – одяг такого розміру» (15 од., 6%), 8) «форма – одяг
такої форми» (15 од., 6%), 9) «колір – одяг такого кольору» (10 од., 5%).
7.2. Метафоризація НПО (63 од.) реалізуються в межах двох моделей:
"одяг є наче щось" і "одяг є наче хтось". Мотиваційною ознакою
номінативних одиниць, що входять до їхнього складу є різного роду
метафоричні перенесення значення, які ґрунтуються на асоціативній
подібності форми між внутрішніми і зовнішніми ознаками предметів,
характерних ознаках і схожості функцій. Досліджувані НПО експлікуються в
таких метафоричних моделях: 1) "форма об’єкта – одяг" (22 од., 35%),
2) "ссавець – одяг" (20 од., 31%), 3) "птах – одяг" (12 од., 19%), 4) "рослина –
одяг" (9 од., 14%), які об’єднуються за спільною ознакою подібності за
формою до певних об’єктів чи артефактів.
8. Висновок. У сфері моди постійно утворюються нові одиниці, і
механізми номінації в лексиці моди з усіма особливостями є локальним
відображенням словотвірних процесів у сучасній англійській мові. В лексиці
моди ХХ-ХХІ століть представлені всі засоби словотвірної номінації,
притаманні сучасній англійській мові: словоскладання, основоскладання,
афіксація, префіксація, конверсія, телескопія, редуплікація, усічення основи,
іконічний словотвір. Метонімічні моделі базуються на явищі суміжності та
асоціації, а метафоричні моделі розглядаються як засіб, при якому форма
мовної одиниці переноситься з одного референта на інший на основі
подібності при відтворенні у свідомості людини.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ
У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ
Обсяги науково-технічної інформації, яка потребує негайної обробки,
адже вона швидко втрачає свою актуальність і цінність, що вимагає
інтенсифікації перекладацької діяльності, зростають постійно в епоху нових
інформаційних технологій.
Актуальність дослідження лінгвістичних особливостей перекладу
термінів зумовлена необхідністю дослідженняпроблематики науковотехнічного перекладу, який сьогодні набуває особливої ваги, оскільки
неточний переклад спричиняє появу типових помилок, слів-кальок, які, на
жаль, засмічують мову, знижують рівень культури мовлення і перекладацької
справи, тому чим більше студенти порівнюватимуть різні форми та мовні
засоби, тим уважнішими вони будуть до свого професійного та
повсякденного мовлення.
Метою дослідження є встановлення та порівняння особливостей
відтворення українською мовою лексико-граматичних явищ у перекладі
англомовної науково-технічної літератури. Об’єктом дослідження слугують
граматичні форми та конструкції, представлені на рівні словоформ
(морфологічні особливості) та рівні словосполучень і речень (синтаксичні
особливості) англомовних науково-технічних текстів та їхніх українських
відповідників. Предметом дослідження виступили перекладацькі стратегії
пошуку способів та прийомів відтворення складних граматичних явищ в
українських перекладах англомовної науково-технічних текстах.
Сучасний стан розвитку мови характеризується значним зростанням
кількості термінів у різних сферах науки та техніки, їх активним
проникненням у загальну розмовну мову, процесом її інтелектуалізації,
поповненням словникового складу новими одиницями. У зв’язку із швидким
розвитком науково-технічної інформації все актуальнішими стають проблеми
вивчення особливостей функціонування термінів у процесі науковотехнічного перекладу, які ст. оновлять основні труднощі перекладу
спеціальних термінів науково-технічної термінології англійської мови.
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Під поняттям «термін» розуміють слово чи словосполучення, які мають
спеціальне значення, формують і виражають професійні поняття про наукові
та технічні об’єкти та відносини між ними".
Основні труднощі перекладу науково-технічних термінів полягають у
наявності термінів-синонімів, полісемантичних термінів та термінівнеологізмів, що не мають перекладацьких відповідників, омонімічних
термінів. Окрім того, значні складнощі при перекладі виникають також через
існування омонімічних термінів, коли один і той же термін може входити до
різних терміносистем даної мови. Для правильного перекладу термінівнеологізмів можна скористатися вже існуючим відповідником у рідній мові,
калькуванням, описово, транскодуванням або наявними інтернаціоналізмами.
Хоча мова з часом і витісняє чужі для неї системи утворення і замінює їх
термінологічними сполученнями з ресурсів рідної мови, міжнародна
близькість термінів більш характерна для найновіших галузей науки та
техніки, терміни і поняття яких поширилися в багатьох мовах майже
одночасно.
Семантико-стилістичний аналіз фактичного матеріалу дозволяє зробити
певні висновки щодо функціонування термінів і перекладацьких прийомів,
які мають забезпечити еквівалентність перекладу і тексту оригіналу:
- перекладач повинен орієнтуватися в тематиці текстів та володіти
термінами і поняттями відповідної галузі науки чи техніки;
- слід уникати так званих «хибних» термінів; перекладач повинен
враховувати, до якої галузі науки чи техніки належить термін, особливо
іншомовний;
- необхідно уникати синонімічного вживання термінологічних одиниць
або користуватися терміном з більшим ступенем
вмотивованості
внутрішньої форми;
- не допускати довільного скорочення термінів;
- не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує
лексична одиниця з тим самим значенням;
- термінологічні лакуни бажано заповнювати інтернаціоналізмами;
-при перекладі терміну-неологізму,перекладач повинен підібрати
еквівалент, використовуючи наявну довідкову літературу та звертаючись за
допомогою до інших перекладачів, які мають досвід використання
перекладацьких трансформацій та прийомів, які дозволяють забезпечити
адекватний переклад термінів.
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ТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЗНАЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ
Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого потребує
свого методу дослідження, а також використання ряду інших наук –
лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії,
філософії, логіки та країнознавства. Тому, як зазначають лінгвісти, при
перекладі фразеологізмів рідною мовою потрібно підбирати вислови та мовні
кліше, які відповідають саме менталітету та культурі мови перекладу [1, с.
317].
Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка відрізняє
їх від вільних словосполучень, є ідіоматичність. Саме через цю
характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює сумарному
значенню його компонентів, часто це значення не має нічого спільного із
значеннями слів, які входять до нього: to show white feather (дослівно:
показати біле перо) – бути боягузом.
При перекладі фразеологічних одиниць перекладач повинен вміти
встановити, чи має він справу зі змінними чи зі стійкими
словосполученнями. Для цього необхідно мати великий “рецептивний запас
фразеологізмів”. Під цим терміном розуміють навички інтуїтивноправильного впізнання і розуміння іншомовної лексики на основі наявності в
студентів лексичних зв’язків між зорово-графічною формою слова і
пригадуванням його значення в безпосередньому зв’язку з оточуючими
словами [2, с.109].
Слід мати на увазі, що словосполученням, так само як і словам, властиві
багатозначність і омонімія, причому одне зі значень може бути
фразеологічним і один з омонімів – фразеологізмом. Наприклад:
– “to burn one’s fingers” має значення “обпекти пальці” та “обпектися на
чому-небудь, помилитися”;
– “tobenarrowintheshoulders” може мати пряме значення “бути
вузькоплечим” і фразеологічне значення “не розуміти гумору”;
– “don’tmentionit” може означати: “не нагадуй мені про це” і “не варто
подяки, будь ласка”.
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Фразеологізм може іноді відрізнятися від змінного словосполучення
лише артиклем, який є в даному випадку формальною диференційною
ознакою.Наприклад:
–
“to go to the sea”– “відправитися до моря” та “to go to sea” – “стати
моряком”;
–
“to draw a line” – “проводити межу” та “to draw the line” – “
встановлювати межу дозволеного”.
Традиційно розрізняють наступні види фразеологізмів:
1) фразеологізми з повністю переосмисленим складом і невмотивованим
значенням — фразеологічні зрощення:
–“Bасkthе wrоnghоrsе” — “зробити поганий вибір”;
– “Bіtе thе bullеt” — “мужньо терпіти”;
2) фразеологізми з мотивованим значенням — фразеологічні єдності:
– “Thе bоttоm lіnе” — “кінцевий результат”;
–“Brеаkthе ісе” — “розтопити лід”;
3) фразеологічні сполучення, які включають в свій склад слово або ряд
слів зфразеологічно пов’язаним значенням:
– “Dееpsіlеnсе” — “глибока тиша”;
– “Іrоnnеrvеs” — “залізні нерви”.
Необхідно зазначити, що, як правило,фразеологізми семантично
неподільні одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів:
– “Lоsе оnе’s hеаd” — “розгубитися”;
– “Lоsе оnе’s hеаrt” — “закохатися”;
–“Mаkе а pооr mоuth” — “прибіднятися”.
Досить поширеним є переклад описовим способом. Він застосовується в
тих випадках, коли англійські ідіоми не мають еквівалентів в українській
мові взагалі. Фразеологічні одиниці можна перекласти одним словом:
– “Red blood” — “мужність, відвага, хоробрість”;
– “Red tape” — “бюрократизм” [3, 19].
Підкреслимо, що існує нечисленна група фразеологічних одиниць, які
мають у мові перекладу чіткий відповідник. Це, в першу чергу,
фразеологізми інтернаціонального характеру, засновані на міфологічних
переказах, біблійних легендах та історичних фактах. Наприклад:
– “Аugеаnstаblеs” — “Авгієві стайні”;
– “Pyrrhіс vісtоry” — “Піррова перемога”;
– “Асhіllеs' hееls” — “Ахіллесова п’ята”;
– “Thе аpplе оfdіsсоrd” — “яблуко розбрату”.
Основною проблемою перекладу фразеологізмів є “буквалізм”, тобто
переклад, який спотворює значення фразеологізму у даному тексті або
копіює лексичну або граматичну структуру іншомовної одиниці. Такий
переклад фразеологізмів є некоректним і непрофесійним.
При відсутності безпосередніх відповідників вихідний фразеологізм
можна перекласти шляхом пошуку аналогічної фразеологічної одиниці, яка
має спільне значення з вихідним. При цьому слід пам’ятати про те, що часто
схожі за значенням, але різні за формою фразеологічні одиниці у різних
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мовах мають різне емоційно-асоціативне забарвлення і не завжди
взаємозамінні [4, с. 187].
Практично єдиним способом повідомити читача тексту, який
перекладається, про наявність у вихідному тексті фразеологізму є
перекладацький коментар.
Отже, наведені в статті труднощі та особливості перекладу
фразеологізмів свідчать про особливу відповідальність, необхідність високої
компетенції лінгвістів і перекладачів. Саме фразеологія є носієм найбагатшої
культурної інформації народу, мова якого вивчається.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Необхідність розгляду проблем освіти з точки зору компетентнісного
підходу викликана світовою інтеграцією, глобалізацією економіки,
стандартизацією європейської освіти на засадах Болонської угоди. Створення
та використовування компетентного підходу в освіту дозволить швидко
реагувати на потреби ринку праці.
Про проблеми формування компетенцій присвячено чимало праць
вчених, зокрема: Горішної Н., Горобець С., Дибкової, Л., Зимньої І., Овчарук
О. та ін.
Вченими досліджені поняття
«компетенції», «компетентність»,
«компетентнісний підхід», а також організація навчання, що спрямована на
дійсний результат. Дослідження здійснюються для визначення термінів
логічного апарату, на їх відмінності і вплив на освітню діяльність, та на
високий рівень підготовки майбутнього фахівця.
В сучасній практиці використовують термін «компетенція», що в
перекладі з латинської «competentia» означає коло питань, з якими людина
ознайомлена, та може володіти досвідом та пізнанням. Компетентна людина
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в певній галузі показує свої знання і здібності, що дозволяє їй судити про цю
галузь і ефективно діяти в ній [ 1, c. 114 ].
В освітній діяльності є різні підходи до визначення поняття
«компетенція», наприклад:
- в навчальному процесі, компетенція – це те, що ти зміг засвоїти, під
час вивчення матеріалу, тобто твої конкретні знання, вміння, набутий досвід
та професійні якості. Також у цьому процесі компетенція є інтегрованим
результатом навчання.
- компетенція як професійна діяльність, виражається у вміннях фахівця
розв’язувати виробничі проблеми, при цьому використовуючи свої набуті
знаття та досвід. Для роботодавця неважливо, як проходить робочий процес,
йому важливий конкретний результат, який потрібно показати в кінцевому
результаті роботи.
- з точки зору досягнення
результату важлива не здатність
використовувати знання, уміння і досвід, а рівень готовності до виконання
посадових обов’язків. Рівень готовності визначається сукупністю умінь,
знань, досвіду, самостійності, відповідальності, наполегливості, професійних
та особистих якостей фахівця.
Розглядаючи професійну підготовку фахівця, виділяють поняття
«професійна компетенція» – здатність співробітників виконувати завдання
відповідно до заданих стандартів.
У зв’язку з таким підходом до розуміння професійної компетенції
виділяють два основних напрями його тлумачення:
− здатність людини діяти за відповідними правилами роботи;
− характерні особливості , що дозволяють досягти певних успіхів.
Учені виділяють декілька підходів до опису компетенцій.
Перший, умовно називають «функціональним» –складається з опису
задач та очікуваних результатів; другий – «особистісним», що містить певні
якості людини, які забезпечують гарний результат [ 2, c. 104 ].
У працях британських фахівців можна знайти багато схожих визначень
професійної компетенції:
− адекватна або достатня кваліфікація, здібності;
− інтелектуальні якості;
− здатність бути кваліфікованим;
− здібність робити будь-що добре або у відповідності до стандарту,
набута дослідним шляхом або за результатами навчання;
− уміння бути кваліфікованим і здатним виконувати певну роль,
охоплюючи знання, здібності, поведінку.
Американські фахівці у сфері психології праці, як правило, є
прихильниками «особистісного» підходу. Вони традиційно обмежують об’єм
поняття «професійна компетенція» або якостями особистості, знаннями,
вміннями, здібностями та ін.:
− знання (knowledge);
− вміння (skills);
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− здібності (abilltles);
− інші характеристики (other).
Якщо «особистісний» підхід описує «як?» (за допомогою яких ресурсів
і які люди можуть виконувати добре роботу), то «функціональний» підхід –
«що?» (на якому рівні і за якою якістю працівник повинен виконувати
професійні дії (функції).
«Функціональний» підхід не враховує, за рахунок чого досягаються
результати: досвіду або знань, здібностей або підвищеної мотивації
працівника – робота буде виконана на належному рівні [ 4, c. 42 ] .
Прийнятним є визначення професійної компетенції – це здатність
працівника виконувати роботу відповідно до посадових вимог, а посадові
вимоги – задачі та стандарти, що прийняті в установі або галузі.
Поняття «компетенція» має на увазі рівень оволодіння знаннями,
вміннями, досвідом, характеризує рівень підготовленості і є показником
професійного рівня фахівця.
Володіючи цією професійною компетенцією фахівець з інформаційної
безпеки зможе: аналізувати мережеві трафіки, роботу засобів виявлення
вторгнення; виявленням і зниженням комп’ютерних вірусів; працювати з
норматив- ними правовими актами; володіти та використовувати методи і
засоби вияву загроз безпеки автоматизованими системами, забезпечення
секретності; захисту інформації; формувати вимоги до захисту інформації;
здійснення розрахунків та інструментального контролю за показниками
технічного захисту інформації; читання електричних схем; володіння
методами аналізу і формалізації інформаційних процесів об’єктів і зв’язків
між ними; методами організації та управління діяльністю служб захисту
інформації на підприємствах та ін.
Компетентнісний підхід розроблено англійськими науковцями як суто
соціокультурний. Він полягає у спрямованості освітнього процесу на
формування та розвиток життєвих (ключових) і предметних компетентностей
особистості, результатом якого повинна бути сформована загальна
компетентність людини, що є сукупністю життєвих компетентностей,
інтегрованою характеристикою особистості [ 3, c. 227 ].
Отже, актуальність досліджуваної проблеми зумовлена важливістю
формування професійної компетенції у майбутніх фахівців економічного
напрямку і визначається специфікою їх професійних обов’язків, що
безпосередньо стосується вирішення економічних проблем; зростаючими
вимогами ринкової економіки до фахівців; необхідністю формування в нової
генерації спеціалістів системи професійних особистісних якостей та знань.
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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.
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.
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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.
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
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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;
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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IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES FOR TOURISM
SPECIALISTS
Language acts an essential part of success in hospitality and has impacted the
tourism industry continuously. Mane comes to realize that foreign language skills
can be utilized in the industry to assist the foreign traveler, communicate with nonEnglish speaking-employees and to work in non-English speaking countries.
The proficiency in multiple foreign languages is a basic assumption for
successful communication in tourism [2, p. 1].
Speaking a foreign language makes you a good candidate for positions within
the tourism and hospitality industries. Many companies send staff to man local
offices abroad, which means speakers of the native languages are required. In
addition, the international nature of such companies usually means they have a
global presence and that staff with language skills are critical to their day to day
operations and future expansion. Foreign language in the hospitality industry is
needed to assist foreign travelers. The tourism industry - a service industry that
sets to provide service to achieve the customers' satisfactions. Customers are
seeking for exceptional and customized service that fits them well. Therefore, the
hospitality industries usually adapt ourselves to the customer's preference by
providing multi-lingual service in order to support the customers' needs [1 p.2-5].
In the field of tourism, beside the communicative language ability it is
extremely important to also develop the so-called intercultural competence, or the
ability of successful communication between members of different cultures. The
process of globalization has indeed opened many doors thus forcing us to
recognize the existing differences and diversities of people living in the European
Union. Still, it is an ongoing process to learn how to recognize, respect and learn to
appreciate those differences. Knowledge, awareness and understanding of the
relation between the ‘world of origin’ and the ‘world of the target community’
produce this intercultural awareness. It is, of course, important to note that
intercultural awareness includes an awareness of regional and social diversity in
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both worlds. With a view to more efficient development of tourism industry, an
emphasis should be placed on the development of multilingual competence, which
is crucial for entering into intercultural dialogue. Multilingualism, as a key aspect
of the European language identity, allows for a high-quality information exchange
and raising awareness of the importance of multilingual education not only in
tourism domain, but also with regard to other aspects of target language
community. The development of multilingual competence will undoubtedly
contribute to the establishment of more efficient communication and opinion
exchange among different peoples. Though the importance of foreign Language
Learning is more admirable and there are some obstacles to identify as the
difficulties of Language learning. As the major findings of this study five major
obstacles are found in the learning of Foreign Language. They are Emotional
Obstacles, Mental Obstacles, Motivational obstacles, Organizational obstacles and
Time-based obstacles. Language competence or linguistic competence refers to
the knowledge of and the ability to use language resources to form well structured
messages, while the sub-competences of language competence are lexical,
grammatical, semantic, phonological, orthographic and orthoepic competence.
Sociolinguistic competence refers to the possession of knowledge and skills for an
appropriate language use in a social context. It relates primarily to an
understanding of other cultures, register, accent, dialects, and interaction
skills[3, p. 2].
Finally, it is evident that in the field of tourism and hospitality it is extremely
important to develop not only communicative language ability but also the
intercultural competence, or the ability of successful communication between
members of different cultures. As indicated in the thematic title of this year’s
conference, tourism and hospitality are clearly seen as drivers of transition. The
authors of this article consider that language is the vehicle they use in this process
of transition.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ФІЛОСОФІЇ
Девальвація духовних цінностей, втрата інтересу до духовних ідеалів,
моральний занепад суспільства виливається у катастрофічні наслідки:
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підвищення рівня злочинності, алкоголізму, наркоманії,збільшення
самогубств, абортів, кількості розлучень і т.д. Це ставить перед освітою
завдання переосмислити свою роль у формуванні особистості. В освіті
України почався новий етап розвитку, пов’язаний зі зміною менталітету
суспільства та особистості, ціннісних орієнтацій молодого покоління. Пошук
нових пріоритетів пов’язаний із визначенням шляхів формування
традиційних
національних
цінностей;визначенням
взаємозв’язку
інформаційних ресурсів та особистісної культури людини. Сучасна освіта
потребує навчально-виховних програм, спрямованих на вивчення людини, її
морального та духовного світу, її самовдосконалення та саморозвитку, на
вміння орієнтуватися в соціокультурному середовищі, на цілісну організацію
освітнього простору. Однією із таких програм є філософія, яка викладається
у навчальних закладах, і робить значний внесок в удосконалення світогляду
студента.
Метою роботи є визначення впливу філософії як навчальної дисципліни
на розвиток особистості, формування певних цінностей та поглядів студента.
Проблема розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення
філософії не була об'єктом окремого дослідження видатних вчених. Проте
проблеми духовності людини досліджували у фундаментальних працях
О. Вишневський, С. Гончаренко, В. Кремень, Д. Чернілевський та інші
вчені[1].
Питання духовного саморозвитку особистості стали об'єктом
дослідження філософів: М. Бахтіна, М. Бердяєва, М. Мамардашвілі та
психологів: К. Абульханової-Славської, І. Беха, М. Боришевського,
А. Зеличенко, О. Киричук, Е. Помиткіна, В. Пономаренко, А. Ткаченко,
Ж. Юзвака. Основні ідеї проблеми самовиховання та самовдосконалення як
ефективних засобів духовного становлення особистості закладені в працях
С. Гессена, А. Макаренка, Л. Рувинського, В. Сухомлинського, Л. Толстого,
К. Ушинського[2].
Філософія посідає важливе місце в житті людини і відіграє значну роль
у сфері її діяльності. Вона складає цілісну систему уявлень про
матеріальний і духовний світ; місце суб’єкта у світі і його відношення до
нього. Більшість античних філософів намагалися зрозуміти причиннонаслідкові зв’язки виникнення світу, життя, поняття духу і матерії, людину
в центрі всесвіту; міжособистісні відносини людей; людину як частину
суспільства, держави; вплив моральних і релігійних законів на її
формування; людське буття та існування в об’єктивному матеріальному
світі[3].
Специфіка самої філософії, її теорії полягає в законах, категоріях,
принципах, які собою носять всезагальний
характер, що може
поширюватися як на природу, так і на суспільство, людину, врешті-решт, на
її мислення. Таким чином в людині починає формуватися і розвиватися
світогляд як своєрідна чітка система поглядів суб’єкта на світ, і місце
людини у цьому світі. Світоглядна функція служить теоретичним ґрунтом
світогляду, систематизує, розширює знання студента про світ, людство,
суспільство, допомагає зрозуміти світ як єдине ціле і визначити у ньому
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місце людини. Світогляд має спрямовувати поведінку, діяльність людини у
сфері практики і в пізнанні. Але коли світогляд починає виконувати роль
активного регулятора діяльності, то виступає й у ролі методології, яка, в
свою чергу, використовується студентом для вирішення конкретних
теоретичних та практичних завдань, розробки ідей та принципів, шляхів та
засобів пізнання. Методологічна функція дозволяє визначити напрямок
наукових досліджень, орієнтуватися у різноманітності процесів і явищ,
аналізуючи їх з певних теоретичних позицій. Філософські знання
допомагають формувати методологічну культуру мислення студента[4].
У процесі суспільного розвитку студенти відмовляються від застарілих
поглядів та уявлень, стереотипів, цінностей, яких дотримувалися їх батьки,
бабусі, дідусі. Філософія допомагає усувати помилки, звільнитися від застою,
віджитих догм. Так реалізується критична функція філософії у системі
культури[2].
Аксіологічний характер філософських знань виявляється у допомозі
студенту визначити цінності і самоцінності життя, моральні принципи,
гуманістичні ідеали. Це особливо важливе в сучасних умовах загострення
глобальних проблем[3].
Отже, філософія виконує функції, які мають значний вплив на розвиток
особистості студента. Дана наука удосконалює мислення, формує власну
думку, погляди, що додає впевненості у своїх вчинках. Вивчаючи філософію,
добуваючи певні знання, студент охоплює нову інформацію, розширює
кругозір. Погляди на світ, предмети та явища урізноманітнюються,
з’являється більше тем для міркувань, обговорень, в процесі яких студент
може знайти однодумців, або ж, навпаки, осіб, з якими буде цікаво
подискутувати. Філософія – наука, що розвиває духовний світ студента,
допомагає визначити особисті цінності та пріоритети, що є ключем до успіху
у подальшому житті.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у ній накопичилася
велика кількість виразів, які люди знайшли вдалими, влучними і красивими.
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Так і виник особливий шар мови - фразеологія, сукупність стійких виразів,
що мають самостійне значення. Добре знання мови, в тому числі й
англійської, неможливо без знання його фразеології.
Під час роботи з лексикою англійської художньої літератури великі
труднощі для розуміння і перекладу становлять фразеологізми, тобто
словосполучення, які не виникають у процесі мовлення, а існують як стійкі
фразеологічні звороти. В них знаходимо відображення історії народу,
своєрідність його культури та побуту [1, с. 4].
Проблема перекладу англійських фразеологізмів досить повно
розглянуто у роботах В. Виноградова, В. Комісарова, І. Корунця, Р. Зорівчак.
Такі науковці як Н. Шанський, А. Кунін, Л. Сміт, Н. Амосова широко
досліджували питання класифікації англійських фразеологізмів. Проблемою
визначення поняття англійських фразеологізмів займалися Ш. Балі,
А. Кунін, В. Телія, В. Гак.
Фразеологізми - одна з універсалій мовлення. В них знаходимо
відображення історії народу, своєрідність його культури та побуту [2, с. 125].
У фразотворенні величезну роль відіграє людський фактор, тому що
переважна більшість фразеологізмів пов'язана з людиною, різними сферами її
діяльності.
Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка відрізняє
їх від вільних словосполучень, є ідіоматичність. Саме через цю
характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює сумарному
значенню його компонентів, часто це значення не має нічого спільного із
значеннями слів, які входять до нього: to show white feather – бути боягузом.
У фразеологізмах часто міститься метафоричний елемент, тому їх не можна
перекладати дослівно, оскільки у багатьох випадках вони мають явно
виражене національне забарвлення. Це все та ряд інших факторів призводить
до того, що фразеологічні одиниці часто не мають абсолютних відповідників
в іншій мові. А складність перекладу полягає у тому, що перекладач повинен
уміти підшукати відповідний український варіант[3, с. 46].
В. В. Виноградов виділив три типи фразеологізмів:
1. Фразеологічні зрощення або ідіоми – немотивовані одиниці, які
виступають як еквіваленти слів: to go between (бути посередником), a quiet
wedding (негучне весілля).
2. Фразеологічні єдності – мотивовані одиниці з єдиним цілісним
значенням, яке виникає із злиття значень лексичних компонентів: horn of
plenty (повна чаша), to rise to the occasion (бути на висоті).
3. Фразеологічні сполучення – звороти, в яких у одного з компонентів
фразеологічно пов’язане значення, яке виявляється лише у зв’язку з чітко
визначеним колом понять та їх мовних значень[1, с. 26].
Підсумовуючи вищесказане, подаємо основні способи перекладу
фразеологічних одиниць:
1. Передати фразеологізм фразеологізмом. Це є можливим тоді, коли
англійська та українська мови запозичили фразеологічний зворот з інших мов
(найчастіше класичних): Strike while the iron is hot. – куй залізо, поки гаряче;
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2. Переклад фразеологічним аналогом, тобто використання в
українській мові фразеологічних одиниць, які мають те саме значення, але які
побудовані на іншому образі. При такому перекладі слід враховувати, що
український образ повинен бути нейтральним щодо національного
забарвлення: Can the leopard change his spots? – природу не виправиш,
горбатого могила справить.
Багато фразеологізмів взагалі не мають еквівалентів у інших мовах. Ми
можемо перекладати такі фразеологізми за допомогою калькування або
описового перекладу. При перекладі калькою (тобто спробою скопіювати
англійський образ і створити свою фразеологічну одиницю) варто пам’ятати,
що образ повинен бути зрозумілим, метафоричне, переносне значення
повинно виходити з прямого значення [4, с. 257].
З точки зору перекладу всі фразеологізми можуть бути розділені на дві
групи:
- ті, які мають еквіваленти в мові перекладу;
- ті, які еквівалентів не мають.
Перші поділяються на дві групи – повні та часткові еквіваленти. Повні
еквіваленти мають не тільки одне і те ж значення в обох мовах, а ще й
однакову лексичну й граматичну структуру. Значення і переклад таких
еквівалентів не залежить від контексту. До цієї групи зазвичай належать
фразеологізми, джерелом яких є: Біблія; стародавніх міфи та легенди,
загальновідомі історичні події.
Мовознавці відносять такі фразеологічні звороти до інтернаціональних,
а перекладачі – до тих, що мають зазвичай чіткий переклад. Проте на фоні
загальної кількості фразеологічних зворотів кількість тих, що мають повний
еквівалент в мові перекладу, невелика. Часткові еквіваленти не означають
недостатньої повноти в передачі значення, а лише мають певні лексичні,
граматичні або лексико-граматичні відмінності.
Інші, які не мають еквівалентів в мові перекладу перекладаються за
допомогою калькування (дослівного перекладу), з використанням описового
або контекстуального перекладу.
Іноді необхідно передати значення словосполучення дослівно, і цей
метод використовується в тому випадку, коли важливо розуміння тексту в
цілому, а еквівалент в мові перекладу відсутній. Проте, під час перекладу
фразеологізмів перекладач зустрічається з деякими труднощами: розуміння
того, що перекладач має справу саме з фразеологічним зворотом, адже
існують словосполучення, які в одному контексті можуть виступати
вільними словосполученнями, а в іншому – фразеологічними зворотами,
тому перекладач може пропустити той факт, що перекласти потрібно саме
фразеологічний зворот. У випадку, коли в мові перекладу відсутній
еквівалент і потрібно обрати один з безеквівалентних перекладів, то головне
завдання тут – вибрати правильний. При наявності кількох еквівалентів в
мові перекладу необхідно приймати рішення, який з них краще вжити у
відповідному контексті [4, с. 130].
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Вживання фразеологічних сполучень – це справа стилю, а завдання
перекладача – цей стиль зберегти. І тому, незважаючи на всі труднощі
перекладу фразеологізмів, вони повинні бути перекладені відповідним
чином. Існує ще одна велика проблема перекладу фразеологізмів –
“буквалізм”, що означає “слово в слово”, тобто “буквально”, але під час
перекладу цей метод набуває зовсім іншого значення. “Калькування” – це
дійсно переклад “слово в слово”, натомість “буквалізм” – це переклад, який
спотворює значення фразеологізму у даному тексті або копіює лексичну або
граматичну структуру. Такий переклад фразеологізмів виглядає дуже дивно.
Отже, наведені в труднощі та особливості перекладу фразеологізмів
свідчать про особливу відповідальність, необхідність компетенції лінгвістів і
перекладачів. На завершення варто відзначити, що знання цих особливостей і
володіння методами їх перекладу на українську мову, без сумніву, підвищує
ефективність роботи з текстами і дасть змогу поглибити знання про культуру
та традиції народу, мова якого вивчається, удосконалювати вивчення мови в
оригіналі, формувати розуміння та вміння відчувати логіку мовлення,
збагатити світогляд, навчитися адекватно та своєрідно відображати власні
думки, використовуючи фразеологізми.
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Історія і наука свідчать про те, що все в людині, в її бутті є результатом
її індивідуальної діяльності, з одного боку, і діяльності попередніх поколінь,
суспільства в цілому – з іншого. Без діяльного перетворення навколишнього і
внутрішнього світу людина не може ні існувати, ні розвиватись як суб’єкт
діяльності. Діяльність постає як універсальне середовище, що поєднує
людину зі світом, у тому числі – із її особливим духовним універсумом.
Рушійною силою активної діяльності, поведінки і вчинків людей є інтереси.
За словами одного з творців німецької класичної філософії – Гегеля:
«Інтереси рухають народами» [1, с. 312]. Актуальність теми виявляється в
тому, що основна рушійна сила суспільного прогресу – людська особистість,
яка, реалізуючи свої інтереси, суттєво і активно впливає на сферу своєї
діяльності. У зв’язку з цим метою цієї роботи є теоретичне обґрунтування
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визначального характеру зв’язку інтересів людини з її діяльністю. Саме
зацікавленість людини у значущому для неї об’єкті змушує її спрямовувати
свою діяльність на нього.
Теорії природи людських інтересів мають комплексний характер і добре
розроблені у філософії, починаючи від Аристотеля, включаючи, зокрема,
Т. Гоббса, Д. Дідро, К.А. Гельвеція, І. Канта, Г.В. Гегеля, К. Маркса та інших.
Сучасними науковцями, які досліджували інтереси особистості у своїх
працях
є
М. Вебер,
Н. Бережний,
А. Здравомислов,
В. Князєв,
Н. Коноваленко, А. Леонтьєв, І. Надольний та інші. Інтерес, як стверджував
І. Кант, властивий тільки людині, а не тварині [5, c. 178].
Інтерес (з латинської interest – має значення, важливо) – емоційна,
підвищена увага людини до будь-якого об’єкта чи явища. Інтерес виявляє
об’єктивне та суб’єктивне ставлення людини до умов свого існування і
зумовлює формування життєвої позиції особистості, яка включає в себе її
орієнтацію у навколишньому світі, у тому числі ціннісну, її ставлення до
інших людей, установку і готовність до здійснення певних дій, форми і
способи цього здійснення. Інтерес може бути виражений як відношення до
чогось як ціннісного і привабливого, як мотиваційний стан суб’єкта, який
пробуджує його до активно-пізнавальної, гностично-креативної діяльності.
Крім того, інтерес характеризується наступними положеннями:
а) його зміст постійно доповнюється, збагачується, деталізується,
закріплюється;
б) він сприяє подоланню і розблокуванню інтелектуально-ментальних
(тонкоматеріальних, чуттєво-емотивних) труднощів;
в) його різноманітні форми сприяють освоєнню індивідом раціональних,
прагматичних форм поведінки в соціумі.
Т. Гоббс дійшов висновку, що в центр дослідження потрібно ставити не
особисті інтереси, а інтереси і сутність людини, що дозволить з’ясувати
особливості її природного і суспільного життя. «Якщо фізичний світ
підпорядкований законам руху, – стверджував К.А. Гельвецій, – то світ
духовний не менше підпорядкований закону інтересу. На землі інтерес є
всесильний чарівник, що змінює в очах усіх істот вид всякого предмета»
[2, с. 187]. Виходячи з цього висловлювання, можна чітко виділити дві
складові інтересу: відношення до якогось предмету (що змінює перспективи
його сприйняття, допомагаючи розкривати нові його сторони) і можливість
реальної зміни цього предмета, тобто його перетворення. Як нам відомо,
перетворення світу (оточуючого чи внутрішнього) здійснюється в межах
діяльності, яка є відображенням потреби людини, що супроводжується
переживаннями.
В загальному розумінні поняття «діяльність» означає процес створення
суспільним суб’єктом умов свого існування і розвитку, перетворення
навколишнього світу і самого себе у відповідності до своїх потреб і цілей.
Для глибшого розуміння поняття інтересу необхідно з’ясувати його
структуру, яка включає в себе емоційний такі компоненти: інтелектуальний,
творчий та регулятивний.
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Емоційний компонент виявляє позитивне відношення до діяльності, її
предметної сторони, яке найбільш яскраво проявляється під час взаємодії з
іншою людиною.
Інтелектуальний компонент пов’язаний з розвитком операцій мислення
(аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація).
Регулятивний компонент пов’язаний із подоланням труднощів,
плануванням діяльності, відношенням до результатів діяльності, розвитком
рефлексивних можливостей. Творчий компонент виражається у
самостійному перенесенні раніше засвоєних способів діяльності в нову
ситуацію, комбінуванні раніше відомих способів діяльності в нові способи.
У філософській антропології принципу діяльності надається важливе
методологічне значення при аналізі суспільної сутності людини,
внутрішнього зв’язку природного і соціального. Початковим для аналізу
категорії діяльності є поняття «активності». Під «активністю» прийнято
розуміти загальну атрибутивну властивість матерії, що виражає собою її
здатність до взаємодії і саморуху, а також інтенсивність реалізації цієї
здатності як упорядковане відображення впливів зовнішнього середовища і
можливість на цій основі виробляти інформаційні програми, що
забезпечують випереджаюче відображення майбутнього результату. Так,
Гегель розглядає діяльність як специфічне людське ставлення до предметів
навколишнього світу, як результат «спонукання», завдяки якому
створюються предмети, що задовольняють людські потреби [1, с. 275].
Джерелом активності людини, яка пізнає світ, є потреба як стан
організму. Потреба породжує мотивацію, стимулюючи активність, яка
входить у сферу свідомості у вигляді інтересу, направленого в якусь область
зовнішнього світу, в якій суб’єкт потреби шукає засіб для її задоволення.
Коли людина зацікавлюється у задоволенні тієї чи іншої потреби? Тоді, коли
вона усвідомлює як саму потребу (включаючи усвідомлення необхідності
особистої участі в задоволенні потреби), так і спосіб її задоволення
(включаючи прагнення, бажання, наміри, цілі своєї активності). Саме завдяки
інтересу, зазначає І. Кант, «розум стає практичним, тобто стає причиною, що
визначає волю» [5, c. 139]. Згідно думки російського філософа А.М. Гендіна,
саме в інтересі «відбувається початковий етап відображення потреби і її
перетворення в активний спонукальний фактор» [3, с. 62]. Поява у людини
інтересу до кого-небудь або до чого-небудь створює основу для постановки
проміжних і кінцевих цілей її діяльності, оцінки навколишньої дійсності з
позиції пошуку оптимальних умов реалізації цілей і задоволення наявних
потреб.
Таким чином, найважливішими факторами, які стимулюють людину до
здійснення активної діяльності є інтереси. Саме в інтересах закладено
фундамент поведінки людини, стимулюючої її активність.
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL POLICY
OF UKRAINE
The development of the national economy via regional and public entities as
well as individual businesses is directly related to the state and efficiency of the
financial system. The research shows that the implementation of financial policy at
all the levels of the country is rather slow as well as the pace of changes in the
economic system of Ukraine. To transform Ukrainian economy into the developed
market system is the main goal that determines the growing role of financial policy
as a necessary and effective tool of state influence on social and economic
processes.
In the area of research there exist many surveys carried out by such Ukrainian
prominent economists as Carlin M.I., Pasichnyk Y.V., Romanenko O.R.,
Yukhimenko P.I. and others.
The history evidence shows that Ukraine has never had its independent
financial system, or the state budget, or its own financial policies. Before the
independence the finances and Budget of Ukraine were distributed form the Soviet
Union Consolidated Budget, which used to be the top administrative centralized
state. Since Ukraine has become independent, it faced the need to create its own
financial system [1, p.589].
The system had to create a crisis. Evidence of this crisis was the huge budget
deficit; increasing emissions of money and its attendant inflation; growth of
domestic and external debt; the large number of loss-making enterprises; payments
crisis in the economy; significant amounts of wasteful expenditure and losses;
increase in construction in progress; payment crisis in relations between the state
foreign trade, falling living standards. All the above mentioned processes were
happening in a situation where a significant portion of national wealth owned by
Ukraine, was kept in foreign banks abroad and was brought under the jurisdiction
of other countries.
The disclaimer monopoly of state property and the inability of financial
management in the private sector of the economy administrative methods led to the
need to review the basic principles of financial policy, namely its foundation
measures: 1) the recognition of the freedom of establishment, 2) the introduction of
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various forms of management, 3) privatization of state property, 4) the transition to
a market economy based on a balanced profit for both private and government
entities [4, p.229].
Currently particularly acute deficiencies revealed financial policies that hinder
economic and social development of our country. These include a dogmatic nature
of the financial policy; its inability to respond quickly to changing economic state
of our country; find ways to solve pressing problems; lack of strategic concept
development; functioning of well grounded tactical measures aimed at immediate
benefit.
The objective of financial policy, developed in modern terms, is to achieve a
higher standard of living through economic development, comprehensive
efficiency of social production. The social orientation of financial strategy is not
only exploring opportunities to increase the financial resources allocated for the
welfare of the people, but in a fundamentally new approach to the main goal of
economic policy. The standard of living is now getting higher, which determines
the development of production, direction and structure of financial resources [2, p.
607].
The new financial strategy should be developed to suit different ownership,
the development of market relations, a full functioning market for goods, labor,
capital. The main methods of financial impact on the economic and social aspects
of society are tax maneuver financial resources, financial markets and others.
International experience confirms the flexibility and effectiveness of the practice.
A great importance in terms of intensification of financial policy is a
fundamental change in the practice of redistribution of financial resources. A
‘vertical’ method is implemented into the budget, but because of the higher, more
extensive development, a "horizontal" redistribution of financial resources is also
becoming meaningful. Thus, the overflow of funds are not based on arbitrary
administrative decisions, but rather the result of supply and demand of financial
resources to ensure greater efficiency of use [3, p. 301].
Another factor that is of great importance for the economic recovery and
expansion of the basis of the financial capacity of the country is the involvement of
the economy foreign investments. These can be of different formats. The world
business experience proves the validity of huge foreign direct investment due to
the considerable changes of financial policy and an adaptable financial mechanism.
In conclusion, in the emerging market economy, fiscal policy can be defined
as a set of state measures on mobilization and allocation of financial resources to
achieve GDP growth and overcome economic development challenges. A
significant part of it is occupied by revenues, payments and deductions related to
the cost of production. So, the combination of state support and foreign
investments for certain sectors, such as, agricultural one with market demands
becomes important. The state should make cost-effective choices in the fields,
which form the revenues of the state budget. The country’s priority is to determine
the criteria for financial assistance to business entities in view of the socioeconomic characteristics of individual regions. The authorities should also be
aware that the success of financial policy depends on the plan that cannot be
terminated with the appearance of different ownership.
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LITERARY BILINGUALISM AS A PART OF AUTHOR'S SELFTRANSLATION
An ideal bilingual person switches from one language to another when the
speech situation changes, but does not appeal to it permanently in particular, within
the limits of one sentence. Different languages are distributed after the different
functions and addressees: poly-coding is not violated. In the case of the inclusion
of the utterances from another language in speech, one can select them as
quotations. It is important to underline that the language regime is mostly
conditioned not only by a personality of the interlocutor, but also by the subject,
which is discussed.
While analyzing a phenomenon of bilingualism, one should pay attention to
both language and cultural competence of bilingual persons and distinguish
bicultural and monocultural bilingualism taking into account the type of
bilingualism, motivations of the second language acquisition degree of integration
in the other culture.
This aspect of translation is relevant today. Deep research was conducted by
M. Albert, F. Grosjean, A. Khrolenko, L. Obler, O. Potebnya, G. Rabacov,
N. Shumarova and others. They defined the most important components, structure
of bilinguismand its advantages.
The problem of language and identity is actively discussed by modern
linguistics. This problem is very difficult and many-sided, but at the same time it is
interesting and absorbing. The study of bilingualism should not be only the study
of the bilingual person but also the circumstances surrounding the creation of
bilingualism and its maintenance or attrition.
The problem of bilingualism in fiction is theoretically interesting. This
phenomenon is not rare. The history confirms quite a number of bright examples of
bilingual writers. T. Shevchenko created in Ukrainian and Russian,
D. Chyzhevskiy wrote his literary works in the Ukrainian, Russian and German
languages, Yu. Shevelov - in Ukrainian, English and German, French works of
О. Pushkin, M. Lermontov, G. Heine, O. Wilde, German works of L. Tolstoy,
M. Tsvetaeva and others are well-known in the world.
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As A. Khrolenko remarks, spiritual mutual attraction of cultures contributes to
the appearance of literary bilingualism. It is possible to consider, that attributing a
writer to this or that culture depends only on the level of knowledge of the
language, understanding under the last mastering that side of the language that lies
outside the boundaries of the conceptual core of the words, - first of all nationally
cultural connotation of the words In the end this is required and from the literary
man, who creates in his mother tongue [3].
According to A. Khrolenko, translation - is not only the replacement of
language, but also the functional replacement of the elements of culture. Such a
replacement cannot be complete (at least, in the literary translation), as far as it
leads to the complete adaptation of the text to the norms of the other culture. From
here we draw the conclusion about the biculturalism of the text of translation.
Biculturalism of translation hides in itself the danger that, when two cultural
traditions are in contact, the winner is the culture of surrounding which perceives
the work [3].
M. Garmann claim that it is possible to sing, to write poems, to confess in
love only in the mother tongue. In the foreign language, even in the case of its
excellent knowledge, it is possible only to teach the language, to speak about
policy. A man has only one tongue - it is impossible to show two tongues [1].
Having illustrating these two opposite points of view, we completely support
neither of them, but, after A. Khrolenko, consider that it is possible to write in a
foreign language, but to create indeed a great literary work is not an easy task.
However, it is an encyclopedia of the spiritual life of an ethnos, nation, society,
and an extraordinary quantity of cultural meanings that are concentrated in every
separate word and in every idiom [3].
A bilingual writer is a special kind of literary animal who should be
considered whole. This contention is based on the nationally-psychological level.
Bilinguals create their own unitary system of perception and maintenance of two
different productive language systems. Dual coding of language and perception,
according to H. Kenji, is a characteristic of them. Yet, if one is going to study
bilingual writers, it is essential to have some idea of the (possibly) anomalous
neuropsychological substrate that underlines bilingual writing and that may, in its
turn, be affected by it [2].
Bilingual and polyglot writers must be seen in their linguistic complexity. In
fact, bilingual writers may have more in common with bilingual writers in other
languages than they do with monoglots writing in any one of the languages they
use.
Summing up all the above mentioned, it is worth emphasizing that literary
bilingualism of any writer positively influences his creative work. Bilingualism
helps to see the verbal world "in color". Because the entrance in the other linguistic
world enables to look on the own conceptual sphere, expressed by the language
means, „from the side", to compare them to the other language means, and the
comparison, as it is well-known, gives a new impulse to the thought, forms this or
that direction of the thought, contributes to the awareness of the own language and
national originality. The creation of a foreign variant - is an interesting inner work
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of a writer, which results in the improvement of his style and enrichment of the
vividness of his language.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Специфічною особливістю нинішньої науки є стрімкий розвиток та
інтеграція всіх її галузей та напрямків, становлення нових інформаційних
технологій. Поява нових понять і співвідносних з ними знаків-термінів, серед
них і запозичених, відбувається на сучасному етапі швидше, ніж будь-коли.
Цьому значною мірою сприяє активізація культурних, торговельних,
наукових, туристичних зв’язків України з іншими державами, зокрема
англомовними. Формування в Україні ринкових відносин, організація
сучасних виробничих, комерційних і маркетингових структур, вихід
підприємств на зовнішній ринок зумовлюють дедалі активніше оперування
поряд із тими поняттями й термінами, що були властиві плановій економіці й
частина з яких не втратила актуальності й зараз, новими категоріями й
термінами, котрі притаманні економіці вільного підприємництва. Власне,
відбувається інтенсифікація спілкування носіїв різних мов, що неминуче
зумовлює й зростання кількості запозичень.
Значна кількість термінів серед новоутворених слів пов’язується з
потребами номінації нових явищ і процесів, викликаних прогресом,
інтеграційними перетвореннями в економіці, політиці, техніці тощо.
Запозичення іншомовних одиниць відбувається протягом усього часу
розвитку науки й техніки, оскільки лексеми такого типу значною мірою
задовольняють потреби термінологічної номінації. Вагомість процесу
запозичення іншомовної лексики в українську мову привернула велику увагу
до нього з боку багатьох дослідників. Зокрема, питання словотвірного
освоєння запозичень є об'єктом уваги С. Рижикової, Л. Чурсіної; Д. Мазурик і
О. Тодор розглядають запозичення слів як ефективний сучасний спосіб
збагачення лексичного складу мови; С. Федорець досліджує англійські
запозичення в мові сучасної української реклами; Н. Попова, Л. Архипенко,
А. Ломовцева займаються питаннями структурно-семантичних особливостей
новітніх лексичних запозичень з англійської мови в українську та рівнем їх
адаптації; об'єктом уваги Т. Саржевської є взаємодія національних та
іншомовних одиниць у термінології гуманітарних наук.
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Поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для
того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам
суспільства в спілкуванні, розвитку та збагаченні культури народу.
Запозичення лексики однієї мови іншою є закономірним наслідком мовних
контактів в історії розвитку будь-якої мови. Одним з найбільш вагомих
джерел поповнення української мови стала англійська мова. Аналізуючи
англійські запозичення, необхідно зауважити, що в англійській мові існують
регіональні варіанти – британський, американський, канадський,
південноафриканський, австралійсько-новозеландський. З другої половини
ХХ ст. особливого значення набуває американський різновид англійської
мови, унаслідок чого йдеться більшою мірою про англо-американізми в
сучасній українській мові.
Основне збільшення кількості запозичень відбувається переважно в
галузі термінологічних підсистем. У сучасному світі термінологія відіграє
важливу роль у спілкуванні та комунікації людей, оскільки вона є вагомим
джерелом отримання інформації. Крім того, термінологія – це та частина
лексики, яка надзвичайно чутлива до зовнішнього впливу. У світі понять, що
швидко змінюються, та терміносистем, що розвиваються, саме запозичена
термінологія починає відігравати домінантну позицію.
Практично кожний, хто вивчав запозичення, так чи інакше торкався
розгляду
позамовних
(екстралінгвістичних)
і
власне
мовних
(інтралінгвістичних) причин запозичення іншомовних слів. Так, С.В.
Гриньов, проаналізувавши праці багатьох лінгвістів, які висвітлювали цю
проблему, зараховує до екстралінгвістичних такі причини: культурний вплив
одного народу на інший; наявність усних або писемних контактів країн з
різними мовами; підвищення інтересу до вивчення тієї чи іншої мови;
авторитетність мови-джерела (що іноді призводить до запозичення багатьма
мовами і появі інтернаціоналізмів); історично зумовлене захоплення певних
соціальних верств культурою чужої країни; умови мовної культури
соціальних верств, що запозичують нове слово. До переліку варто віднести
також такий чинник, як “новаторство нації в певній сфері діяльності”.
Внутрішньолінгвістичними причинами запозичень є: відсутність у
рідній мові еквівалентного слова для позначення нового предмета, явища чи
поняття; тенденція до використання одного запозиченого слова замість
описового звороту (тенденція до економії мовних засобів); прагнення до
підвищення та збереження комунікативної чіткості лексичних одиниць, яке
полягає в усуненні полісемії або омонімії в мові-реципієнті; потреба в
деталізації відповідного значення, розмежуванні деяких його смислових
відтінків шляхом приєднання їх до різних слів (збагачення синонімії);
тенденція до експресивності, що приводить до появи іншомовних
стилістичних синонімів; відсутність у рідній мові можливості утворити
похідні, тоді як від запозичених синонімів вони можливі; накопичення в мові
однотипних слів з тенденцією виокремлення одного з подібних елементів та
запозичення таким способом морфем і словотворчих елементів
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Англомовні запозичені терміни в економічній терміносистемі
української мови поділяються на декілька типів:
− запозичення досить давні, й настільки пристосовані до мови, що вже не
відчувається їхнє іноземне походження. Вони часто й широко
застосовуються й мають велику кількість похідних (реальний, партнерство
тощо);
− суто англомовні слова, які часто використовуються в мовленні,
виходять за межі професійної сфери вживання й поступово стають
загальномовними одиницями (супермаркет, провайдер, дилер, спонсор,
бренд);
− варваризми – рідковживані іншомовні слова, які легко замінюються
питомою лексикою й використовуються у фаховому спілкуванні. У
побутовому мовленні почути їх майже неможливо [1, с.9], наприклад:
дисперсія – відхилення (бухг., фін.), ажіо – премія, винагорода (марк.),
ануїтет – щорічний дохід, щорічна рента (фін.), леверидж –
платоспроможність (фін.);
− інтернаціоналізми – такі міжнародні терміни, які вживаються не
менше, ніж у трьох неспоріднених мовах [2, с.164], наприклад: holding
(англ.), das Holding (нім.), холдинг (укр. та рос.) – вид підприємництва, суть
якого полягає в придбанні контрольного пакета акцій різних компаній з
метою контролю за їхньою діяльністю й отримання дивідендів; leasing
(англ.), das Leasing (нім.), лизинг (рос.), лізинг (укр.) – довгострокова оренда
обладнання, машин, споруд виробничого призначення.
Загалом запозичення в термінології – це природне явище, об'єктивний і
неминучий фактор її формування, однак доцільним воно може бути лише за
умови відповідності комунікативним потребам суспільства й збереження
національної специфіки терміносистеми. Вочевидь, домінантним у
термінотворенні має бути використання питомих ресурсів на
загальнонародній основі, а співвідношення між національним і міжнародним
у термінологічних системах варто встановлювати в доцільних пропорціях [3,
с. 137]. Власне питання доцільності чи недоцільності використання
іншомовних елементів особливо актуальне в терміносистемах, оскільки саме
термінологія є надзвичайно чутливою до зовнішнього впливу й дуже часто її
становлення супроводжується запозиченням термінів як номінантів
спеціальних понять певних галузей знань. На сучасному етапі розвитку
національних терміносистем очевидним є той факт, що "неусталеність
власних термінологічних традицій примушує більше запозичувати, ніж
творити самим" [4, с. 24]. Саме тому сьогодні в різних галузях економічної
терміносистеми наявна велика кількість англомовних запозичень. Так,
буденними стали терміни, які дублюють вже існуючі в українській мові:
дилер – розповсюджувач; офшорний – іноземний; консалтинг –
консультування; менеджер – керівник. Однак такі терміни, як тайминг,
індосамент, аутсорсинг, інжиніринг, трейдер та інші традиційно потребують
спеціальних словникових тлумачень.
186

Таким чином, дуже важливою є наукова оцінка доцільності засвоєння
іншомовних
запозичень.
Українська
мова володіє економічною
термінологією, тому для її збереження необхідно використовувати в обігу
переважно питомо українські терміни, звичайно за умов їх наявності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СЛІВ
Через глобалізацію та підсилену взаємодію мов виникає особливий шар
запозичень, що називаються інтернаціональними словами. Інтернаціоналізми
є невід‘ємною частиною словникового складу мови при зростаючій ролі
культурних та економічних звязків між народами та країнами.
Інтернаціоналізми в сучасній українській мові виконують основну функцію комунікативну. Вони беруть участь у словотворчих процесах і тим самим
збагачують словниковий загал української мови.
У сучасній українській мові з’являється велика кількість
інтернаціональної лексики англійського походження внаслідок приоритетної
позиції англійської мови в якості глобальної мови, відзначається
проникнення інтернаціоналізмів у всі сфери людської мовної діяльності.
Англійська мова, що поширюється й функціонує в теперішній час, забезпечує
міжнародне спілкування й сприяє об'єднанню світового співтовариства.
Під час перекладу інтернаціоналізмів українською мовою виникає ряд
труднощів, які перекладач усуває за допомогою різних засобів та прийомів.
Серед таких прийомів важливе місце займають саме лексичні засоби
перекладу даних термінів, оскільки вони є одночасно простим та ефективним
способом подолання невідповідностей на лексичному рівні англійської та
української мовних систем [1, с. 276]. Проблема перекладу інтернаціональної
лексики на сьогоднішній день одна з найактуальніших, але, на жаль, вона не
так багато вивчалася.
Переклад інтернаціональних слів ускладнюється тим, що в сполученні з
іншим словом воно набуває в науково-технічних текстах певної специфіки.
Ці слова збагачуються зв’язками, створюють нові словосполучення і часто
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потребують нових еквівалентів перекладу, яких немає в словнику. Таким
чином, для адекватного перекладу необхідно знати закономірності та
способи перекладу інтер- національних слів.
Багато авторів (Д. Жиль, С. Ламберт, М. Ледерер) вважають, що потреби
перекладацького розуміння, ключового етапу діяльності пере- кладача, є не
абсолютними, а відносними і залежать від планки, яку необхідно подолати,
щоб правильно передати смисл з однієї мови на іншу. Цікавими є роздуми
Д. Жиля про роль екстралінгвістичних знань в процесі перекладацького
розуміння, яке має виходити за рамки простого розпізнавання слів та
лінгвістичних структур, а також про необхідність для перекладача володіти
інтелектуальним потенціалом. Новизна ідеї Д.Жиля полягає у формулюванні
так званої формули перекладацького розуміння: C = KL + ELK + A, де
С – критерій розуміння; KL – критерій знання мови (Knowledge of the
language); ELK – критерій екстралінгвістичних знань (extralinguistic
knowledge); А – обдуманий аналіз; = - не позначає дорівнює, а скоріше
показує результат взаємодії двох компонентів; + - показник взаємодії між KL
та ELK.
Псевдоінтернаціоналізми серед нових термінів-запозичень в українській
мові зустрічаються часто, бо, за умови перекладу шляхом транскодування,
терміни мови-реципієнта разом із графічною формою терміна засвоюють, як
правило, тільки одне з його значень, і, перекладаючи такі слова, як banner,
brand, business, breafing, holding, image, sponsor, перекладач автоматично
асоціює їх з українськими 70 еквівалентами банер, бренд, бізнес, брифінг,
холдинг, імідж, спонсор, забуваючи про те, що англійські терміни-прототипи
мають й інші значення [2, с. 202].
Наприклад, banner, на відміну від українського нещодавно запозиченого
банер, яке вживається у маркетинговій термінології у значенні «рекламний
плакат», в англійській має ще значення «газетний заголовок на всю ширину
шпальти» або «прапор, знамено». Часто вживане останнім часом слово бізнес
в англійській мові, окрім визначення «економічна, комерційна, біржева або
підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку», має
визначення «заняття», «професія», «угода», «обов‘язок», «право»,
«причетність, відношення до чого-небудь» [3, с. 56].
Перекладачеві доводиться остерігатися не тільки численних
псевдоінтернаціоналізмів, які можуть збити з пантелику навіть досвідченого
професіонала, і повністю перекрутити зміст вислову, але і складнощів, які
можуть виникнути при виборі між збереженням інтернаціональної форми і
підбором однокореневого еквівалента рідної або іноземної мови. Труднощі
складають часткові інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, що не
мають подібних значень, оскільки вони численніші, можуть бути прийняті за
справжні інтернаціоналізми і перекладені невірно. Дослідження типології
перекладання в українській та англійській мовах має велике значення як у
практиці перекладацької діяльності, так і в процесі навчання студентів, що
вивчають іноземні мови.
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Інтернаціоналізми грають певну позитивну роль при перекладі.
Особливо легко реалізуючись в якості загальних „буквальних еквівалентів на
першому етапі перекладу, вони лягають в основу більш вдалих перекладних
еквівалентів, допомагаючи перекладачеві навіть у тому випадку, якщо не
зберігаються в кінцевому варіанті.
Отож, інтернаціоналізми є дуже поширеними лексичними одиницями і
мають ряд особливостей, які потрібно враховувати для адекватного і
правильного перекладу, який би передавав головну суть слова і його
смислове навантаженя.
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ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Проблема перекладу фінансових термінів з англійської мови на
українську була й залишається однією з найбільш актуальних у сучасному
перекладознавстві. Актуальність дослідження обумовлена тим, що сучасні
наукові перекладацькі студії спрямовані на вивчення чинників, що
впливають на вибір варіанта перекладу та їх зв’язку зі специфікою мови
перекладу.
Дослідження питання передачі фінансових термінів у процесі перекладу
проводились
науковцями
В. І.
Карабаном,
Ф. О.
Циткіною,
Н. Г. Александровою, Л. І. Борисовою, В. П. Даниленко тощо. Особливий
інтерес викликає цей процес для фінансової системи, оскільки за останнє
десятиріччя саме вона зазнала інтенсивного розвитку. Фінансова
терміносистема англійської мови є чисельною та розгалуженою, що може
викликати певні труднощі в процесі перекладу.
Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою
лексичного еквівалента. Еквівалент – стала лексична відповідність,яка
повністю співпадає із значенням іншомовного слова-терміна. Хоча деякі
термін ознаки справді однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій
іншій сфері і завжди перекладаються абсолютним еквівалентом. Наприклад,
такі терміни як: «economics», «money», «market» мають точні відповідники в
українській мові: «економіка»,«гроші», «ринок», які легко знайти у загальних
словниках, не звертаючись навіть до фахових [1, c. 94]
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Одним з найпростіших лексичних способів перекладу фінансового
терміна є метод транскодування. Транскодування – це політерна чи
пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови
перекладу.
Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу –
калькуванню – передача не звукового, а комбінаторного складу слова, коли
складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перекладаються
відповідними елементами мови перекладу [2, c. 64].
Приклад: multiple accredit – множинне акредитування. Найбільш
розповсюдженим лексичним прийомом перекладу фінансових термінів є
описовий спосіб передачі значення термінознака. Приклад: account –
несплачена боргова вимога; toindorse – ставити підпис на звороті документа.
Безеквівалентні англійські фінансові терміни хоча й не становлять
значну кількість в економічній терміносистемі, але можуть викликати певні
труднощі при перекладі. Необхідно враховувати й те, що при передачі іншою
мовою не стоїть завдання перекладу всіх компонентів лексичної одиниці,
адже переклад не є простою зміною слова вихідної мови словом мови
перекладу.«Тимчасово безеквівалентні» англійські фінансові терміни
складають9,4% від загального числа виділених нами термінів [1, c. 96].
Визначення «тимчасово безеквівалентні» видається нам досить точним
із двох причин. З одного боку, воно підкреслює, що проблема відсутності
терміна-еквівалента в жодному випадку не означає принципової
неперекладності терміна і може бути розв’язана за допомогою використання
інших мовних засобів. З другого боку, це визначення побічно вказує на
причину безеквівалентності (тимчасове відставання однієї з мов у розвитку
системи понять у тій або іншій галузі) і на передумови її усунення
(подолання «відставання» в ході подальшого розвитку професійної сфери, у
тому числі завдяки міжнародній діловій комунікації). Тому до
безеквівалентної фінансової термінології можна віднести ті терміни, що
іменують явища (поняття), які не представлені в понятійному апараті
української економічної сфери через певні причини: custodian; temporary
difference; valuation allowance та інші.
Варто зазначити, що відсутнім у мові перекладу може бути саме
еквівалентний термін, однак поняття може існувати в українській
економічнійреальності. Розуміння та вибір способу перекладу таких
лексичних одиницьможе відбуватися тільки з урахуванням певної ситуації
вживання термінів, адже саме ситуація дозволяє усвідомити специфіку змісту
терміна. Терміни, що іменують явища, які виникли в українській дійсності
(зокрема, в останньому десятилітті), але й досі ще не сформували окрему
категорію в понятійному апараті відповідної професійної сфери [3, c. 67].
Недиференційоване видове поняття є причиною відсутності терміна
(dilutive securities – цінні папери, які поширюють капітал; group voting –
голосуючі акції групи (компаній); mortgage backed liability – зобов’язання,
забезпечені заставою нерухомості; parentholding – акції у власності
материнської компанії; termination income benefit – грошова виплата, що
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видається після закінчення терміну дії договору).Інколи існує еквівалент, що
рекомендується двомовними словниками, – передтермін, що є поєднанням
термінів і загальновживаних лексичних одиниць. Такий еквівалент передає
значення терміна, але не відповідає вимогам, що висуваються до термінів: він
не позначає видового поняття в системі мови, не характеризується стислістю,
незмінністю структури, семантичною злитністю. Таким чином, відмінності в
системі понять двох мов, зумовлені екстралінгвістичними чинниками,
створюють об’єктивні умови для виникнення без еквівалентності [4, c. 34].
Міжмовне зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме мовні
одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентного
перекладу тимчасово безеквівалентних термінів, виходячи з ресурсів
загальновживаної і спеціальної лексики. Розглянемо способи перекладу
безеквівалентних термінів. Безеквівалентні однослівні терміни представлені
в нашій вибірці одиничними випадками. При їх перекладі застосовуються
такі прийоми:
1) вибір українського терміна або загальновживаного слова (рідше
словосполучення) з близьким значенням;
2) транскрипція, транслітерація;
3) описовий (роз’яснювальний) переклад.
Англійський термін discontinuity можна перекласти словосполученням
припинення діяльності. Добір терміна (слова) з подібною семантикою також
дозволяє перекласти термін benchmark. Benchmark – показник, на який
орієнтується керівництво компанії при формуванні будь-якої стратегії
(маркетингової, фінансової, виробничої); це той стандарт, який установлює
для себе компанія, порівнюючи цілі й результати своєї діяльності з
відповідними основними показниками діяльності конкурентів для
формування цільових стратегічних показників. Сам процес виявлення
основних стратегічних показників і визначення їх цільових значень на основі
показників конкурентів і вибраних стратегічних завдань позначається
терміном benchmarking [1, c. 98].
Це поняття передбачає принципово новий підхід до формування
стратегії на базі системи ключових показників, що створює всі передумови
для його закріплення в терміносистемі української мови.
Прийом
транскрипції
(транслітерації)
при
перекладі
може
використовуватися обмежено: з одного боку, він вимагає наявності в терміна
певної звукової будови й закінчення; з іншою, необхідне органічне
включення запозичення в систему понять відповідної галузі.
Безперечно, переклад фінансових термінів – дуже відповідальне
завдання для перекладача, яке потребує високого ступеня володіння ним
обома мовами, багатогранного сприйняття мовної картини світу, а також
відмінних знань тієї галузі науки або техніки, якої власне стосується
переклад. Отже, адекватний переклад фахової термінолексики набуває
особливо важливого значення для успішного становлення та нормалізації
української фінансово-економічної термінології у відповідності до
міжнародних стандартів.
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THE LABOUR MARKET AS A COMPONENT OF
SOCIOECONOMIC SYSTEM
In modern developed economic relations labour market plays an important
role. On the one hand, it is a part of the economic system, so national prosperity,
social stability and effectiveness of social and economic transformation depend on
its efficiency. On the other hand, acting as an independent system, it mediates the
impact of this development on the welfare of the population and the nature of
many social processes, enhancing or smoothing the arising social processes and
contradictions.
The labour market is a central link of a multi-level system of reproduction,
where all reproductive connections and relationships are "attracted" directly or
indirectly. Therefore, its role in the economic system is determinative[1, p.7].
Firstly, the labour market involves labour resources in the economic system.
At the same time, dealing with such a specific commodity as labour, the labour
market creates much more social issues (employment, standard of living, inflation,
labour force reproduction, etc.).
Secondly, it carries the assessment of corresponding abilities to work
demands and 17 needs of the employer and, on this basis, conditions of
employment, including the value of wages, promotion opportunity, job security,
working conditions are determined.
Thirdly, it reveals functional interdependence of the organizational
subsystems, and the stages of reproduction.
Fourthly, the labour market contributes to the overcoming of the
contradictions in the development of economic systems associated with the use of
labour resources[3, p. 197-198].
The main markets that form the system of socio-economic relations with the
labour market can be represented as two system units of economic and social
relations.
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The unit, which forms primarily economic relations with the labour market,
includes capital market, the market of goods and services, the market of raw
materials. The unit, which forms mainly social relations with the labour market,
includes the market of educational services, the market of research services, the
market of spiritual goods, the accommodation market, the market of household and
other social services. [2, р. 99]
The labour market can only act in conjunction with other types of markets,
that accordingly, react to the situation in the economy.
So, in Ukraine the peculiarity of the formation of modern system of
socioeconomic relations is a historically short period of time through which our
country has to realize the relationship of the market economy that in other
countries it evolved over the centuries and at the same time adapt to the modern
conditions of the last decade associated with post-industrial development and
globalization of the world economy.
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СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ АНГЛОМОВНОЇ ПРИТЧІ У МОВОЗНАВЧИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Під притчею, зазвичай, мають на увазі малий дидактико-алегоричний
літературний жанр, що містить моральне або релігійне повчання. Сучасна
притча мало чим нагадує повчання чи настанову, проте порушує певну
морально-філософську проблематику, що потребує відповідного рішення. У
простій і зрозумілій формі притчі пропонують людині задуматися про
реальний сенс життя. Проте, як бачимо, дослідження притчі у різноманітних
її проявах відбувається переважно в літературознавчому руслі, тоді як
мовознавчий аспект представлений досить скупо.
Праці вітчизняних мовознавців аналізують структурно-семантичні та
ідейно-змістові особливості притчі на матеріалі американської літератури,
лінгвостилістичні та композиційні особливості німецькомовної притчі.
Особливості становлення притчі як жанру в різних літературах висвітлюють
доробки С.А. Демченко, Ю.І. Климюка, А.Г. Краснова, Е.К. Ромодановської.
До притчі не раз зверталися письменники з метою актуалізації своїх
філософських та моральних переконань, що, безумовно, створює ще одну
193

ланку для дослідження притчі як форми філософського світобачення.
Проведений аналіз свідчить, що дослідження відбувалися переважно в
літературознавчому руслі, тоді як мовознавчий аспект притчі перебував на
периферії (А.Є. Гатина, С.Д. Щербина, М.Є. Ільїна, Т.Є. Бублик [1,2]).
Притча вважається одним із найдавніших літературних жанрів і історія
розвитку цього жанрового різновиду налічує кілька тисячоліть. Встановити
хронологічно точну дату її виникнення неможливо, оскільки вона з’явилася
значно раніше, ніж писемність.
Зрозуміло, що впродовж розвитку жанру під визначення притчі
потрапляли твори різні за формою і змістом. Розбіжності в тлумаченні притчі
в межах літературної традиції були обумовлені її широким функціональним
призначенням. Від початку становлення притча розвивалася як сукупність
поетичних прийомів творення образів в інших жанрах і як окремий жанр
дидактичної літератури, в якому узагальнення мало повчальний характер,
затверджувало моральні та релігійні настанови. Згодом, зі зміною та
розширенням своїх ідейно-естетичних функцій, притча еволюціонує до
філософського жанру. Вона починає сприйматись не лише як доступний
спосіб викладу «найвищих» християнських істин, але і як метод
символічного тлумачення світу, інструмент пізнання граничних основ буття.
Притча стає формою філософсько-естетичного осягнення дійсності [2].
Марк Тернер стверджує, що притча – це коріння людського розуму –
думок, знання, дій, творчості і, можливо, навіть мови. Мова не є джерелом
притчі, а, натомість, її комплексний продукт [1].
Тому для наук, що займаються дослідженням мови, притча є не лише
видом оповідання, це радше ментальний ресурс, що допомагає розуму
інтегрувати два концептуальні оповідання в третє джерело, створює при
цьому інтеграційну концептуальну сітку, наділену новим значенням. Ця
здатність поєднувати дві концептуальні матриці, протилежні за структурою,
є першочерговою здатністю вищого рівня когніції людини і ознакою
когнітивно нового розуму, що, як зазначає Л. Керрол, відносить притчу до
«розуму загалом» [1].
Оскільки притча є проекцією нашого досвіду та знань з площини
підсвідомого та когнітивного в певній алегорійно-символічній формі, то
розкриття суті притчі потребує відповідної мисленнєвої діяльності читача,
спрямованої на інтерпретацію змісту повідомлення. Тобто, текст притчі
передбачає акт співмислення автора та читача, співпереживання подій.
«Автор не прагне примусити читача прийняти його позицію, а всіляко
намагається підштовхнути його до формування власного висновку та
вирішення проблеми. На відміну від байки, яка одразу подає недвозначний
висновок-мораль, притча має вільнішу форму. Вона вимагає від слухача або
читача перенести себе в ситуацію притчі, активно пізнавати її суть і в цьому
зближається із загадкою» [1].
В силу того, що притча часто виступає як мікротекст, вплетений у
тканину сакральних релігійних писань як Заходу (християнські притчі), так і
Сходу (ісламські, буддиські, лаоські притчі), вона становить інтерес і для
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такого міждисциплінарного дослідницького напряму як лінгвістичне
релігієзнавство, яке «вважає за доцільне інтерпретувати притчу через
специфіку типу співвідношення людини й світу, що виражається нею, – як
спосіб виявлення екзистенціального змісту людського буття.» Таке
розуміння, на думку І.В. Богачевської, «допомагає розкрити глибинну
екзистенціальну сутність притчі, що, у свою чергу, дозволяє по-новому
побачити специфіку використання притчі у релігійних текстах» [3].
Дослідження Філіпа Грабера виконано в руслі системної функціональної
граматики і спрямоване на вивчення способів функціонування мови у тексті
притчі про сіяча, а також способів зіставлення контексту із текстом самої
притчі. Праця С.І. Ранджа присвячена аналізу лінгвістичних одиниць та
технік, окрім вказівних займенників, що актуалізують процедуру неплідного
розсіювання зерна у притчі про сіяча. Такими одиницями виступають
паралельні конструкції, підрядні речення, часові форми теперішнього та
минулого часу для позначення предметів, розташованих поблизу та на
відстані, Анна Вежбицька у праці «What did Jesus mean? Explaining the
Sermon on the Mount and the parables in simple and universal human concepts»
застосовуєсвоюдобревідомусемантичнутеорію«універсальних
концептів»,
тобто таких, які зрозумілі на інтуїтивному рівні в різних культурах, до
трактування та пояснення притч Христа та Нагірної Проповіді. Дослідниця
стверджує, що можна чітко та зрозуміло пояснити те, про що Ісус говорить у
притчах, послуговуючись приблизно 60-ма простими і універсальними
концептами, виокремленими внаслідок емпіричних міжлінгвістичних
досліджень як певний загальний культурний код. Цими концептами є ДОБРО
та ЗЛО, ХТОСЬ та ЩОСЬ, ЗНАТИ, ДУМАТИ, ХОТІТИ тощо [1].
Сучасний розвиток мовознавства у руслі когнітивістики та
прагмалінгвістики
дозволяє
повніше
розкрити
дидактичний
та
екзистенціально-філософський потенціал притчі, а також встановити її роль
та місце у когнітивній моделі світу, у пізнанні світу людиною загалом.
Особливої уваги заслуговують сучасні авторські притчі, які безпосередньо
моделюють моральний стан сучасного суспільства та додають до розуміння
життєвої філософії людства на зламі епох.
Тривале побутування притчі в літературній традиції та вплив цього
феномену на різноманітні сфери життя людини визначає ступінь та рівень її
дослідженості у філософському, культурологічному, психолінгвістичному,
релігієзнавчому, літературознавчому та мовознавчому ракурсах.
Англомовна притча – це зазвичай коротка розповідь в прозовій (або
поетичній) формі, що ілюструє одну або кілька повчальних історій,
моральних уроків або дидактичних повчань, побудована на принципі
аналогії, який має алегоричну прагматичну установку, що спирається на
особливості побуту і історичного укладу життя англосаксонської цивілізації,
супроводжувана назвою і передбачає багатошаровість тлумачення її змісту
на основі використання стилістичних можливостей метафори і порівняння.
Притча викладає нам морально-етичний урок у вигляді якогось
абстрактного аргументу за допомогою конкретного оповідання.
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Типологічною ознакою англомовного дискурсу притчі є наявність
розпорядчого підтексту, який є свого роду прагматичної підказкою того, як
людина повинна поводитися або чому їй слід вірити / не вірити. Присутність
в дискурсі притчі стилістичних прийомів метафори і порівняння слід вважати
його відмінною рисою. Метафора знаходить типологічно широке
застосування в притчі; з її допомогою виявляється набагато зручнішим
запропонувати читачеві/слухачеві задуматися над складними питаннями
буття.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Дистанційне навчання - новий освітній досвід, що з'явився в Україні
зовсім недавно, але вже встиг отримати своє місце в педагогічному
середовищі. Необхідність у такому методі навчання обумовлена різними
факторами, серед яких можна назвати потребу в інтерактивній взаємодії
здобувачів вищої освіти і викладачів в процесі навчання, надання студентам
можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу. І,
звичайно ж, цей спосіб навчання дає можливість навчатися тим, хто в силу
певних причин не може це робити в масових установах. Комп'ютеризація
населення нашої країни, що почалася в 1997 році, дозволила дистанційній
освіті реалізовуватися в сфері педагогічної практики[1, с. 34].
При використанні дистанційного навчання можуть використовуватися
різні методи донесення навчальної методичної інформації до здобувачів
вищої освіти різних категорій (реферати та конспекти, інтерактивні лекції та
семінари). Дистанційно нині можна отримати практично будь-які знання,
починаючи від короткотермінових курсів і завершуючи вищою освітою,
проте така форма навчання підходить далеко не всім і не у всіх випадках.
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Без навчання протягом усього життя у сучасному світі не обійтись, але
час спеціалістів розписаний по хвилинах. Дистанційна освіта допомагає
вирішити цю проблему з часом. Крім того, дистанційна освіта коштує
дешевше, і для декого є оптимальним способом отримання освіти.
Також суттєво важливим є і те, що дистанційна освіта вирішує проблему
підвищення кваліфікації тих, хто проживає і працює у регіонах і для кого
переїзд до іншого міста пов'язаний з багатьма проблемами.
Переваги дистанційного навчання:
• Можливість до засвоєння максимального обсягу необхідних знань, які
не можуть бути включені в звичні класно-урочні форми та форми
підготовчих курсів;
• Здатність до навчання осіб у віддалених важкодоступних регіонах;
• Можливість батьківського контролю над рівнем знань студентів;
• Здатність до централізації освітнього процесу різних регіонів;
• Змішання кордонів між очною та заочною формами навчання;
• Надання освітніх послуг в комфортних умовах;
Недоліки дистанційного навчання:
• Недостатній контроль над засвоєнням учнями одержуваних знань;
• Неможливість формування повного уявлення про зміст навчального
предмета;
• Можливість хакерського вторгнення в електронну базу даних;
Оскільки дистанційна освіта у нашій країні з'явилась не так давно,
здобувач вищої освіти має чітко розуміти всі переваги та недоліки даної
форми отримання освіти, для прийняття правильного рішення, а саме
навчатися дистанційно, чи відвідувати заняття в стінах ВНЗ [2].
Сучасний ринок освіти пропонує масу можливостей навчатися
дистанційно. З подальшим розвитком інформаційних технологій дистанційна
освіта може стати широко вживаною формою. Але нині слід уважно
вибирати навчальну програму і оцінювати свої можливості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства, зміцнення міжнародних
зв’язків нашої держави, в умовах швидкого обміну інформації гостро постає
проблема перекладу рекламних текстів.
Дослідження особливостей перекладу рекламних текстів актуальні не
тільки в силу великої поширеності даного явища, але також з огляду на
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важливість реальності відображення навколишньої дійсності при перекладі.
Окрім цього, подібні дослідження важливі й для розвитку рекламної науки та
вдосконалення процесу утворення рекламного тексту. Дуже важливо при
перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити прихований сенс
рекламного повідомлення, оскільки для кожної країни притаманні свої
звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування.
Слід наголосити, що лінгвістична складова у рекламному тексті є
малодослідженою проблемою, і, як наслідок, привертає увагу мовознавців,
зокрема: І.В. Грихилес, Г.Н. Кузнєцова, Ю.К. Пирогова, П.Б. Паршин,
М.А Мутовніної, Х.Кафтанжжиєв, G.Dyer, A.Goddard [1, ст. 67].
Існує безліч способів класифікації рекламних текстів, серед яких можна
виділити загальноприйняту класифікацію реклами за засобами передачі:
телевізійна реклама; друкована реклама; реклама на радіо; реклама в мережі
Іnternet.
Серед цих видів реклами хотілося б виділити друковану рекламу,
оскільки саме вона містить письмові рекламні тексти. Власне, друкована
реклама, в свою чергу, складається з реклами газет, журналів, довідників,
зовнішньої реклами (постери, рекламні щити тощо), літератури про товар
(брошури, буклети, проспекти з докладною інформацією про продукт).
Друкована реклама поряд з телевізійною є найбільш важливим видом
реклами. Свідченням цьому є як історія реклами, так і рекламні бюджети.
Саме друкована реклама послужила моделлю для інших видів реклами. Її
відмінна риса – знаковість, яка є основою і для телевізійної реклами та
реклами на радіо. Друкована реклама була, є й буде основною статтею витрат
у рекламних бюджетах. Значення вербальної мови для реклами дуже
важливе. Дійсно, рекламні зображення привертають увагу споживача й
виражають деякі ключові моменти реклами. Але саме завдяки вербальним
знакам ці ключові моменти осмислюються по рекламних комунікативних
інтенціях рекламодавця й рекламних агентств. Окрім цього, більша частина
рекламних зображень не здатна покрити значеннєвий простір в цілому.
Переклад рекламного тексту, порівняно із перекладом художньої
літератури, при якому перекладач зобов’язаний передати художньо-естетичні
достоїнства оригіналу, трохи відрізняється за формою, мовними засобами, а
також яскраво вираженою комунікативною спрямованістю.
У процесі перекладу таких текстів перекладачеві доводиться вирішувати
як суто мовні, лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в
семантичній структурі й особливостях використання двох мов у процесі
комунікації, так і проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту.
Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі
смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому разі досягається
прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає
комунікативний ефект реклами. Нас цікавить саме комунікативна функція
перекладу рекламних текстів, а не художньо-змістова.
Дослідивши рекламний текст, ми можемо його умовно поділити на 4
основні частини: 1) слоган; 2) заголовок; 3) основний рекламний текст;
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4) фраза-відлуння [1, ст.87]. Для багатьох практиків рекламної діяльності
текст іноземної мови служить тільки засобом для розуміння ідеї
рекламованого продукту, сам же текст часто пишеться заново мовою країни
споживача, враховуючи особливості його національної специфіки. У тих
випадках, коли точний переклад є недоречним, перекладач користується
приблизними за змістом фразами, які обов’язково повинні враховувати
традиційні етнічні, національні й соціальні особливості, стереотипи
поводження конкретної аудиторії, на яку спрямована продукція, позначена в
рекламному тексті.
Основним критерієм розуміння характерних рис рекламної підмови є
здатність правильно сприймати та адекватно перекладати рекламні тексти і
назви торговельних марок. Як відомо, існує декілька основних підходів до
розуміння перекладацької еквівалентності [3, ст. 23].
По-перше, концепція формальної відповідності: передається усе, що
можливо передати, аж до структури вихідного тексту. По-друге, концепція
нормативно-змістовної відповідності: еквівалентність з’являється як баланс
точної передачі елементів змісту вихідного тексту і дотримання норм мови,
на яку здійснюється переклад. При цьому, нормативність мовних засобів для
рекламних текстів, звичайно, бажана, але може свідомо порушуватись. Тому,
чим більш адекватно переклад передає емоційне посилання, закладене
автором у текст реклами, тим якіснішим можна його вважати [2, ст. 123].
Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до перекладу
рекламних текстів, також і з погляду їхнього психологічного впливу на
масову аудиторію. Тексти рекламного оголошення мають містити чіткі
фактичні дані; вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі.
При перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати: мету
тексту, характер споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні й
індивідуальні можливості мови в культурному аспекті споживача й багато
інших факторів.
Усе вищенаведене дозволяє зробити такі висновки:
− підмова реклами є частиною структури мови, маючи при цьому
низку характерних лінгвістичних рис, які створюють імпресивність і
образність рекламних текстів;
− для створення образності використовуються усі можливі засоби мови
– специфічна лексика, ідіоми, повтори, алюзія, еліптичні конструкції,
незвична синтаксична будова, широке вживання дієслів та інше;
− ефективний переклад реклами пов’язаний із прогнозуванням лінгвоетнічної реакції одержувача тексту мовою перекладу, особливостей
національної
психології,
розбіжностей
у
культурно-історичних
традиціях;
− рекламний текст через свою специфіку не перекладається дослівно,
бо втрачає мету та силу свого впливу;
− переклад рекламних текстів вимагає від перекладача великого обсягу
лінгвістичних та екстралінгвістичних знань, почуття стилю.
199

Рекламний текст продовжує привертати увагу лінгвістів. Це пов’язано із
розповсюдженістю рекламних текстів та їх багатогранністю. Рекламний текст
є абсолютно унікальним об’єктом дослідження, при вивченні якого слід
враховувати не тільки лінгвістичні особливості, а прагматичну спрямованість
тексту, культурні, етнічні, психологічні аспекти цього явища. Ось чому
вивчення специфіки рекламних текстів буде продовжуватися як із
теоретичних міркувань, так і з метою більш якісної підготовки перекладачівпрактиків.
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АНГЛОМОВНІ ГАЗЕТНІ ЗАГОЛОВКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА
УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Газети відіграють значну роль в сучасному житті. Газетну публіцистику
називають літописом сучасності, адже вона є віддзеркаленням подій і
звертається до щоденних проблем суспільства - політичних, соціальних,
побутових, філософських тощо. А заголовок є орієнтиром читача у вирі
газетних статей. Таке порівняння не є безпідставним, адже без заголовку ми
губимося в морі різноманітної інформації, нерідко оминаючи основне та
приділяючи увагу незначному. Заголовок - це також і політичне обличчя
газети. Він формує наше ставлення до публікації, вказує на авторську
позицію в тлумаченні того чи іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі
велике інформаційне навантаження, що є особливо важливим у наше
сторіччя «вибуху інформації». Саме заголовок формує у читача загальне
уявлення про матеріал статті та дозволяє обрати найбільш важливе для
подальшого ознайомлення.
Заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити
контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми
матеріалу, що публікується. У той же час заголовок актуалізує найбільш
важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її
сприйняття читачем. Внаслідок такої цілеспрямованості як в англомовній,
так і в українській пресі сформувався окремий стиль газетного заголовку із
низкою притаманних йому лексико-граматичних та функціональностилістичних рис.
Особливий стиль заголовків періодичних видань може спричинити певні
складнощі при перекладі. Саме тому в даному дослідженні увага головним
чином приділяється особливостям англомовних газетних заголовків, а також
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досліджуються та порівнюються типи заголовків англійської та української
преси, відмічаються певні розбіжності між ними і пропонуються способи їх
адекватного перекладу.
Трансформації при перекладі класифіковані й описані у працях
Л. С. Бархударова, В. Н. Комісарова, А. М. Коваленко, Я. І. Рецкер та інших
перекладознавців.
Отже, головна мета перекладу – досягнення адекватності. Адекватний
(повноцінний) переклад А. В. Федоров визначає як «вичерпну передачу
смислового змісту оригіналу й повноцінну функціонально-стилістичну
відповідність йому». Вчений вважає, що «повноцінність перекладу полягає в
передачі специфічного для оригіналу співвідношення змісту й форми шляхом
відтворення особливостей останньої або створення функціональних
відповідностей цим особливостям. Це передбачає використання таких
мовних засобів, які, часто і не збігаючись за своїм формальним характером з
елементами оригіналу, виконували б аналогічну смислову й художню
функції в системі цілого».[1, c. 173] Таким чином, функціональна точність,
характерна для адекватного перекладу, не тільки допускає, але й нерідко
вимагає відмови від формальних, словникових відповідностей.
Беручи до уваги розбіжності в граматичній структурі та лексичному
наповненні української та англійської мов, слід відзначити, що при перекладі
часто використовуються граматичні й лексичні трансформації.[2, с.73]
Так, Л. Б. Бойко виділяє 4 основних способи передачі заголовків:
аутентичне відтворення, повно еквівалентний переклад, частково
еквівалентний переклад та повна заміна. [3, с.10]
1) Аутентичне відтворення (передача заголовку у тому ж вигляді, в
якому він існував у мові оригіналу):
«Faux pas» [The Washington Post: March 21, 2013]
«Dolce vita» [Sunday Mirror: Apr. 03, 2010]
2) Повноеквівалентний переклад:
«Seven wonders of the world that may soon disappear» [Daily Mirror: Aug.
10, 2013] – Сімчудессвіту, якінезабаромможутьзникнути.
«Web Censorship in China? Not a Problem, Says Bill Gates» [The Guardian:
Jan. 26, 2010] – ВебцензурауКитаї? Не проблема, вважає Біл Гейтс.
3) Частковоеквівалентний переклад:
«British mum Maxine Marin shocked after giving birth to Spain’s heaviest
ever baby» [Daily Mirror: Aug. 09, 2013] – Британка Максін Марін в Іспанії
народила дівчинку вагою понад 6 кг.
«Highest Skyscraper Built in Dubai» [The Guardian, March 15, 2010] – У
Дубаї закінчилося будівництво найвищого у світі хмарочоса.
4) Повна заміна одного заголовку на інший під час перекладу з мови
оригіналу на рідну мову:
«Can the Leopard Change His Spots?»[The Daily Telegraph: Feb. 18, 2010] –
Природунезмінити.
«Being a Good Golfer!» [ The Financial Times: Jan. 26, 2010] –
Щоозначаєдобрегративгольф!
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Повноеквівалентний та частковоеквівалентний переклади є найбільш
розповсюдженими способами передачі газетних заголовків. Повно
еквівалентному перекладу підлягають заголовки-антропоніми та більшість
заголовків-повідомлень. У межах частково еквівалентного перекладу
використовують будь-які граматичні або лексичні заміни, перестановки,
додавання,
опущення,
що
пояснюються
системними
мовними
невідповідностями, структурними вимогами та індивідуальним стилем
автора. Аутентично відтворюються заголовки іншомовні по відношенню до
корпусу тексту. Повна заміна – це менш розповсюджений спосіб перекладу
та його використання значною мірою залежить від індивідуального стилю й
уподобань перекладача. Тому під час перекладу газетних заголовків слід
враховувати функціонально-стилістичні особливості публіцистичного стилю
загалом та підстилю газетних заголовків зокрема.
Розглянемо особливості й труднощі перекладу газетних заголовків.
Граматико-синтаксичні труднощі, з якими стикається перекладач під час
перекладу англомовних газетних заголовків, пояснюються об’єктивно
існуючими відмінностями у граматичному й синтаксичному складі
англійської та української мов, а також граматико-синтаксичними
особливостями англомовного газетного заголовку як особливого жанру
газетного функціонального стилю.
При перекладі заголовків з англійської на українську мову дуже часто
опускаються допоміжне або смислове дієслова. У таких випадках необхідно
відновити повноцінну конструкцію речення, а після цього робити переклад.
Слід пам’ятати, що українським заголовкам більш притаманна не дієслівна
структура, а структура, стрижнем якої є іменник.
Ще однією особливістю перекладу англомовних заголовків на
українську мову є використання інфінітиву, за допомогою якого передається
майбутній час.
«Obama to unveil college-cost plan» [Washington Post: Aug. 25, 2013] –
Обама збирається зупинити зріст вартості за навчання (додавання).
Таким чином, для досягнення більшого рівня еквівалентності
перекладач повинен:
− Якщо англійською це матеріал інформаційно-описового жанру, то і
переклад повинен володіти всіма ознаками, якими цей жанр володіє в
українській мові;
− При перекладі титули опускаються. Виняток становлять особливо
офіційні тексти ;
− При перекладі заголовка слід спочатку перевести саме повідомлення
або статтю, а потім вже, виходячи зі змісту, і заголовок;
− Перекладачеві слід враховувати, що в англійських газетах, поряд з
книжкової лексикою широко використовуються розмовні та поетичні слова і
поєднання;
− Перекладач повинен володіти реаліями тієї країни, про яку написана
стаття.
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PROBLEMS OF INVESTMENTS IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN
UKRAINE
Agriculture is the basic sector of the economy in Ukraine, but it requires
substantial investment resources in order to ensure its effective functioning.
However, internal and foreign investors investment activity is largely constrained
by unfavorable investment environment in Ukraine, and a number of external and
internal factors. Therefore the problem of improving investment process efficiency
is one of the most important at this stage of state economy development.
Ukraine investment climate condition and agriculture development were
researched by our scientists O. Stag, M. Demyanenko, M. Harasymchuk,
G. Mazur, I. Shalygin and others.
Agriculture of the country has the necessary prerequisites for foreign
investments involvement. Among them: fertile black soils, developed transport
infrastructure, favorable geographical location, availability of labor, unsaturation
food and resource markets. However, there are several factors that impede the flow
of foreign investment in the agricultural sector of Ukraine [3,p.19].
Agricultural production has always been fairly risky activity, because it
depends on climatic conditions. Agricultural lands are not the subject to
privatization and sale, that‘s why it is not possible to determine the real market
price of land. Due to absence of mortgage and seasonality banks cannot provide
long-term loans. Moreover the economic situation in Ukraine is unstable. The
basic directions and strategies of economic development have not been solved yet.
Weak regulatory framework, lack of established buy-sell land system, mortgage
credit lending, corruption, shadow economy, high taxes repel foreign investors
[2,p.86].
Regarding the political situation in the country experts say that the continuous
struggle for power, instability creates dangerous conditions to attract investment.
However, the situation is not hopeless. There are a number of foreign investors
engaged in agricultural business in Ukraine. They are ―Ilta Holding SA
(Switzerland), ―Cargill, ―Case (USA), ―Yanke (Germany). But these
investments are still not sufficient.
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In the first 9 months in 2013 the agricultural sector of Ukraine received
5844.5 bl. UAN. For the same period in 2014 – 10.8382 bl. UAN [4]. During this
period, investments came from 124 countries [Graf. 1]. The top 10 investor
countries, which form over 82% of total direct investments, are Cyprus (22.5% of
total investments), Germany (16.5%), the Netherlands (9.6%), Russia (7.0%),
Austria (6.3%), United Kingdom (5.4%), France (4.1%), Sweden (4.1%), British
Virgin Islands (3.4%) and USA (2.9%). The most successful regions in attracting
foreign investment in agriculture are Kiev (11%), Dnipropetrovs‘k (9%) and
Odessa (6.2%) regions [5].

Graf.1 Countries investors in Ukrainian agricultural sector [4]
In order to improve the investment climate in Ukraine it is necessary to
stabilize the macroeconomic situation, form regulatory framework, encourage
long-term bank lending, find leasing company.
Leasing operations development in the agricultural sector will promote new
competitive position of agricultural enterprises. Leasing can become alternative of
getting resources and avoid significant losses. The largest equipment supplier in
Ukraine is NAC ―Ukragroleasing. This company offers reliable and inexpensive
equipment. Using leasing allows direct resources to expand production and
introduce advanced technologies.
To ensure stable economic situation in agriculture sector, a series of reforms
in agriculture should be conducted, involving entities of property rights to land,
property and results of work, create conditions for providing loans to producers
based on seasonal production, income support for agricultural producers to ensure
reproduction of agricultural production based on the introduction of mortgage
prices, income policy through government grants and subsidies, promote network
of agricultural inquiry services and monitor agricultural market system.
Foreign investors complain to the complexity of judicial protection of their
rights. It often occurs that decisions are delayed or not confirmed at all. We have to
promote legislative reforms, concerning agriculture.
The most profitable and priority areas for foreign investment in the
agricultural sector are: renewal and modernization based on new technology
companies, including those involved in harvesting and storing grain, the
introduction of high crop production, creation and raw materials for the production
of equipment for the oil and fat, meat, milk, flour and baking industry, establishing
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effective production of chemical plant protection of agricultural plants and
animals, agricultural infrastructure [1,p.72].
Thus, in our opinion, investment climate in Ukraine is not favorable; the risks
for investors are high. But only deliberate state policy in improving the efficiency
of agricultural production, compliance with economic laws, improved legislation
in agricultural policy, credit transactions regulation, funds rational distribution and
their effective usage, debt repayment can improve the situation in the agricultural
sector.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли у всіх сферах життя
виникають численні культурологічні та соціальні зв’язки, відбувається
перерозподіл ціннісних орієнтирів і мотивацій у системі освіти. Однією з
ознак сучасного освітнього середовища є взаємодія та взаємовплив багатьох
освітніх середовищ, використання інноваційних знахідок однієї країни в
освітньому просторі інших країн. Інтеграція освітніх процесів різних країн
розвивається на основі ідей гуманізації, комунікативних теорій розвитку
особистості. В більшості країн стрімко розвивається економіка, що породжує
нові соціально-культурні цінності та ставить все вищі вимоги до майбутній
фахівців.
Тому питання щодо формування соціокультурної компетентності
студентів, їхньої підготовки до діяльності у сучасних соціально-економічних
умовах є досить актуальним.
Чимало фахівців у своїх працях зверталися до питання формування
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців. Серед них, зокрема,
варто відзначити А.М. Алексюк, В.С. Болгаріної, В.С. Лутай,
Е.М. Верещагіна, Р.О. Гришкову, В.Г. Костомарова, Г.В. Онкович,
І.А. Зязюна, І.Ю. Пассова, Л.П. Пуховської, С.У Гончаренка, Н.К. Скляренка,
Р.П. Мільруд та інших.
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Соціальна адаптація - це вміння і готовність застосовувати сукупність
соціолінгвістичних, соціопсихологічних, країнознавчих та міжкультурних
знань для досягнення порозуміння між особами або групами, які є
представниками різних соціумів, мовними засобами та в межах
соціокультурного контексту однієї із сторін. Слід зауважити, що це
насамперед сприяє розумінню спільного й відмінного між культурами,
допомагає розпізнавати упередження та позбавлятися їх, сприяти
толерантності, створювати основи для міжкультурних обмінів і допомагати
діяти свідомо й відповідально як у власному суспільстві, так і в аспекті
міжнародних зв'язків. Вона також сприяє формуванню цінностей і норм
поведінки, які посилюють прагнення і здатність до відповідальності за
особисту діяльність (інтерес до інших, здатність до проникнення та емпатії,
сміливість у висловленні власної думки, готовність брати на себе
відповідальність, здатність до співпраці) [1, с. 112].
Основними складовими частинами соціокультурної компетенції як
елемента соціальної адаптації є:
- загальнокультурна компетенція характеризується як певний життєвий
досвід, картина світу людини, яку складає сума загальнопоширених знань та
уявлень народу країни, що сформувалася протягом багатьох століть і
об’єднує універсальні (загальнолюдські) елементи культури та вміння
використовувати такі знання;
- лінгвокраїнознавча компетенція - здатність сприймати мову в її
культуроносній функції, з національно-культурними особливостями. До
складових лінгвокраїнознавчої компетенції належить мовленнєва та не
мовленнєва поведінка. Мовленнєву поведінку складають знання лексичних
одиниць з національно-культурним компонентом семантики, вміння і
навички адекватно володіти ними в умовах міжкультурної комунікації.
Немовленнєва поведінка передбачає володіння невербальними знаннями,
уміннями і навичками;
- соціолінгвістична компетенція - знання особливостей національного
мовленнєвого етикету і невербальної поведінки та навички врахування їх у
реальних життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве
спілкування відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм
поведінки та соціального статусу учасників комунікації;
- країнознавча компетенція - знання про народ-носія мови, національний
характер, суспільно-державний устрій, здобутки у галузі освіти, культури,
особливості побуту, традиції, звичаї [2, с. 166].
Для майбутнього фахівця важливою умовою є оволодіння усіма
елементами соціокультурної компетенції. Адже якщо перераховані складові
сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в
іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно
вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної
комунікації.
Усі компоненти соціальної адаптації взаємопов'язані через поняття
культурного та соціального контекстів і оволодіння ними має відбуватися
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комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання реалій, загальних
для всього народу-носія, то соціальний контекст - це знання конкретних
соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої вивчається.
Відтак соціокультурна компетенція є вмінням людини усвідомлено
враховувати знання соціального і культурного контекстів країни у процесі
іншомовного спілкування [3, с. 118].
Розвиток соціокультурної адаптаціх студентів вищої школи - майбутніх
фахівців, передбачає реалізацію таких завдань:
- засвоєння значення поняття «культура» як єдності продуктів культури
(література, фольклор, мистецтво, музика, артефакти), ідей (вірувань,
цінностей, інституцій), культурної поведінки (традицій, звичаїв, одягу,
харчування, навчання, відпочинку тощо);
- усвідомлення студентами того факту, що поведінка людини значною
мірою зумовлена її культурною приналежністю;
- розуміння того, що соціальні відмінності (вік, стать, соціальний клас,
місце проживання тощо) значно впливають на мовлення людини;
- формування толерантного ставлення до інших людей та культур в
цілому;
- усвідомлення студентами власної культурної поведінки, розвиток
уміння здійснювати її аналіз (адже своя культура пізнається тільки через
зіставлення її з іншою),
- розвиток здатності студентів розпізнавати культурні коннотації
(додаткові значення) і дешифрувати їх, а також розпізнавати, розрізняти і
продуктивно користуватися культурними кодами для максимального
досягнення комунікативної мети;
- розвиток у студентів уміння визначати, як їхня власна соціокультурна
приналежність впливає на їхню поведінку,
- уміння коригувати свою поведінку відповідно до ситуації.
Підсумовуючи сказане, вважаємо, що структурними одиницями
соціальної адаптації є система загально культурних знань та вмінь, складники
мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, мовленнєво виражені маркери
соціальних стосунків, правила ввічливості, реєстрові відмінності та
фактичний матеріал про історію та культуру. Вони складають той
обов’язковий матеріал, яким мають оволодіти майбутні фахівці в процесі
їхньої професійної підготовки.
Список використаних джерел:
1. Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції
студентів нефілологічних спеціальностей: Монографія. – Миколаїв: Вид-во
МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 424 с.
2. Заскалєтa С.Г. Формування соціокультурної компетенції студентів
економічного факультету // Мовна освіта: шлях до євроінтеграції. - К.:
Ленвіт, 2011. – С. 165-174.
3. Квасник О.В. Соціокультурна компетентність як провідний чинник
адаптації майбутнього інженера у професійній сфері // Теорія і практика
управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка,
соціологія. – 2012. - №4. – С. 115-121.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ТЕКСТІ
ГАЗЕТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ
Термін «запозичення» в сучасній транслятології тлумачать як процес
надходження та засвоєння іншомовних слів внаслідок різних соціальних
причин, а саме: торгівлі, подорожей, технічного співробітництва, культурних
зв'язків тощо [1].
Оскільки процес запозичення є властивим для кожної мови і особливо
значущим для лексичного складу англійської мови в умовах глобалізації,
проблема перекладу слів іншомовного походження набуває ще більшої
актуальності, з огляду на постійну зміну словникового запасу в результаті
міжкультурної взаємодії. Темі запозичень присвячені праці багатьох
дослідників. Актуальність проблематики, пов’язаної з міжмовними
зв’язками, з часом не втрачається, а навпаки, посилюється, оскільки динаміка
процесу запозичення зростає.
Значний внесок у розвиток уявлень про роль і функційно-прагматичне
навантаження запозичень в сучасній лінгвістиці знаходимо в працях
лінгвістів В. А. Буряковської, Н. Н.Волостнової, Г. К. Гімалетдінової,
Н.М. Єрмакова, М. Н. Закамуліна, Л. Г. Ратушної, Д. Р. Рахматулліної,
А. Р.Тімергалеєвої, Е. Клейна, К.Стера, Д. Крістала, Г. Кеннона, Р. Хогга,
Р. Барнхарта та інших дослідників. Між тим, варіативні ознаки запозичень
продовжують залишатись об’єктом наукових пошуків,зокрема,запозичення,
які є наслідком зближення народів на ґрунті економічних, політичних і
культурних зв'язків.
Мета нашого дослідженняполягає в тому, щоб здійснити порівняльний
огляд наукових лінгвістичних досліджень, охарактеризувати основну
проблематику в площині комунікативного підходу та проаналізувати основні
способи перекладу запозичень в англійській мові, адже, за різними оцінками,
70-75% її лексики становлять запозичення, що виступають об'єктом
дослідження у даній роботі. Після входження в мову запозичення піддається
процесу асиміляції - адаптації слова до іншої мовної системи, яка
виражається в зміні вимови, в написанні слова, зміні його граматичних
властивостей відповідно до правил приймаючої мови і часто – у зміні
семантики [4].
Проте, не всі запозичені слова після входження в мову піддаються
змінам. Деякі запозичення залишаються неасимільованими, саме такі
лексичні одиниці називають варваризмами [3]. Отже, варваризми - слова
іноземного походження, які не зовсім засвоєні в мові. Вони мають ознаку
новизни і «відчуваються» як щось чуже в рідній мові.
Більшість дослідників визнає той факт, що вивчати мовне явище
особливо плідно на матеріалі газетно-публіцистичного стилю сучасних
друкованих видань, адже саме вони найбільш чутливі до процесів, що
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відбуваються в мові. Такі дослідження особливо цікаві у зв'язку з тим, що
система друкованих ЗМІ в останні роки зазнала суттєвих змін, так само як
змінилися і її функції в суспільстві, і ті тексти, які ЗМІ вільно чи мимоволі
пропонують суспільству як зразок. В даний час друкованівидання не завжди
дотримуються норм використання мови, якіпропонуються у системі освіти.
Кожне періодичне видання намагається виробити свій власний стиль. Одним
з мовнихзасобівцього стилю є і запозичена лексика.
Розгляд англійських варваризмів, які ввійшли в українську мову,
зумовлений стрімким розвитком інформаційних технологій, що призвело до
використання в українській мові великої кількості англіцизмів, американізмів
та їх дериватів (мітинг, інфляція, імпорт, інтерв'ю, долар, консенсус,
консалтинг, коучинг, стагнація, кіднепінг, окей, браузер багато інших).
Запозичення-англіцизми в мові українських мас-медіа характеризуються
як неоднорідністю походження, так і неоднаковою частотою, стилістичним і
жанровим використанням (домінують книжні одиниці й меншою мірою
зустрічаються розмовні, сленгові) та ін. Безперечно, переважна їх більшість
своїм походженням завдячує науковому стилю та виробничо-професійному
мовленню. За підрахунками, в українській мові англіцизми й американізми
становлять близько 75-80% серед всіх нових запозичень [1, 6].
Дослідження професійної лексики і термінології, запозиченої в останні
роки, свідчить, що кількісно впливову групу становлять також одиниці на
позначення нових технічних реалій і понять, зокрема різноманітних апаратів,
приладів, пристроїв, які активно входять у повсякденне життя українського
загалу, інноваційних технологій, сучасного оснащення, інформаційного
обладнання.
Розглянемо окремі приклади: ксерокс (з англ. Xerox - торговельний знак
копіювального пристрою) "різновид апарата для множення, який
використовує метод ксерографії; прилад, який робить ксерокопії; пристрій
для ксерографічного сі ісктрофотографування"; CD-плеєр (з англ. CD compact disk + player - програвач) "технічний пристрій для програвання
(озвучення) компакт-дисків"; аудіоплеєр (з амер. audio - слуховий, звуковий
від лат. audio - чути та англ. - player - програвач) "компактний переносний
апарат для відтворення звуку і магнітного запису" та ін. [3].
Серед аналізованих одиниць кількісно найбільшу групу становлять
номінації на позначення нових видів спорту, які нині набувають поширення і
в Україні: віндсерфінг, могул (з англ. mogul - грудка; горбок; камінь на
лижні) "один із складників фрістайлу - швидкісний спуск на гірських лижах
горбистою трасою", пауерліфтинг (з англ. power - сила, міць і lifting піднімання) "силове триборство".
Надзвичайно велика кількість запозичень вживається у політичній сфері,
що спричиняє інтерес до перекладу політичних термінів, якому приділяється
значна увага в сучасному перекладознавстві, адже правильне вживання слів є
одним з найважливіших факторів у сфері політики [2, 4, 5]:
1) якщо є український термін, який збігається за значенням з
запозиченим словом, то слід використовувати його, а не транскрипцію. Так,
Department (США), ministry, office (Брит.) слід перекладати як міністерство;
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2) не слід перекладати англійський термін співзвучним українським
словом з подібним значенням (US Administration - уряд США, а не
адміністрація);
3) не можна використовувати дослівний переклад, якщо виходить
поєднання з іншим значенням (bread line - черга за допомогою з безробіття, а
не чергу за хлібом);
4) необхідно враховувати різницю між значеннями терміна в США і
Великобританії (Congress - Конгрес (США) / з'їзд (Брит.); Attorney General міністр юстиції (США) / Генеральний прокурор (Брит.));
5) синонімічні терміни слід переводити одним і тим же
українським словом (Grand Old Party, Republican Party - Республіканська
партія);
6) при перекладі нових термінів слід прагнути до варіанту, найбільш
точно передавальному зміст (Reconstruction Finance Corporation - Управління
по фінансуванню реконструкції промисловості; Реконструктивна фінансова
корпорація - невірний переклад);
7) потрібно враховувати можливі експресивні відтінки і переносні
значення. Наприклад, вищезгадане Управління прославилося хабарництвом,
тому його назву часто вживається в переносному значенні як символ корупції
в уряді США.
Отже, питання перекладу запозичень залишається актуальним з огляду
на стрімкий розвиток міжкультурних контактів у сучасному світі.
Дослідження лінгвістичного аспекту процесу запозичення не втрачає своєї
актуальності, а лише посилюється, оскільки динаміка процесу запозичення
зростає.
Перспективи вивчення запозичень у сучасній транслятології пов’язані з
необхідністю поглиблення розуміння чинників, що впливають на процес
запозичення, аналізу динаміки їх асиміляції та визначення особливостей
функціонування в прагматичному вимірі.
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ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
Серед кращих винаходів людства поезія займає почесне місце. Скільки
століть люди намагаються розумом пояснити чудо поезії! Чому вірші здатні
чарувати, підбадьорювати, надихати на подальшу боротьбу? Або, навпаки,
заспокоювати, зцілювати душу. Як вдається поетам так глибоко проникати в
людські почуття? Так ніжно розповідати про кохання та гостро — про
ненависть та ревнощі?
У поетичному творі всі елементи – фонетичні, лексичні, синтаксичні,
метричні - тісно взаємопов’язані, знаходячись у певних відношеннях одне з
одним. Л. Якимчук виділяє головну особливість, яка відрізняє віршовану
мову від прози - це чітка ритмічність малюнка, яка легко сприймається.
Перекладач віршів зіштовхується із завданням особливої складності: він
обмежений розміром, римою, кількістю складів та строф, тобто він повинен
створити своєю мовою твір, який носії цієї мови сприйняли б як поетичний
[1, c. 90].
Поетичним перекладом називається переклад поетичного тексту, який
був створений на одній мові, за допомогою поетичного тексту іншої мови.
Таким чином, перекладач становить новий поетичний текст, який
еквівалентний оригіналу по естетичній і концептуальній інформації, але
використовує за потребою досконалого інші мовні, а часто і віршовані
форми. Фактична інформація відтворюється лише в тій мірі, яка не шкодить
передачі інформації естетичної і концептуальної.
Поетичний переклад різко відрізняється від інших видів перекладу
неможливістю спиратися в мовній діяльності переважно на репродукцію. Він
вимагає не просто використовувати старе, завчене раз і назавжди, він
припускає мовну творчість [2, с. 176].
Поняття поетичний переклад і переклад поезії не є тотожними.
Поетичний переклад завжди є справою таланту перекладача. Залежно від
обраного перекладачем варіанту еквівалентності – семантичної, стилістичної,
прагматичної – виділяють три типи поетичного перекладу: власне поетичний,
поетично-філологічний та філологічний. Кожний з перелічених видів
перекладу служить досягненню якоїсь мети. Жоден із названих перекладів,
яким би досконалим він не був, нездатний самостійно виконати це
надзвичайно складне завдання. Однак, те, що неможливе, може стати
можливим за посередництвом трьох перекладів, які разом є тривимірним
представленням оригіналу, що враховує всі три його аспекти.
Але це не завжди вдається перекладачу, перш за все через уплив
національних особливостей (кожна нація, наприклад, має свій еталон краси),
вимоги збереження розміру, рими віршів, навіть через довжину слів.
Розбіжності можуть виражатися в зміні семантики компонентів (семантичне
перетворення), в розбіжності граматичних форм (структурне перетворення),
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в розбіжності стилістичного статусу тропа (функціональне перетворення). А
може бути й таке, що певний троп замінюється іншим через значне
розходження культурних традицій, коли вихідний троп не існує в мові, на яку
перекладають, і не відомий перекладацькій культурі (повне перетворення).
Основною проблемою поетичного перекладу є визначення, чи в
перекладі цього типу йдеться про власне переклад, чи про адаптацію.
Детально аналізуючи перекладені різними мовами поетичні тексти, Сергій
Гончаренко встановив, що:
- адекватний переклад поетичного тексту повинен бути еквівалентом
оригінального тексту з точки зору насичення фонічними, металогічними
структурами, пов'язаними з вираженням понятійно-естетичного змісту;
- жоден переклад ліричної поезії прозою, так само як жоден переклад
ліричної поезії за допомогою засобів поетичної мови, яка не має жодної
характерної фонічної та металогічної цілісності, що відповідає цілісності
оригіналу, не може вважатися еквівалентним поетичним перекладом;
- з огляду на матеріально-фонічні, семантичні та функціональнокомунікативні відмінності між одиницями різних мовних систем, перекладач,
в разі потреби, повинен прагнути передусім до передачі понять та естетичної
інформації коштом фактично-значеннєвої еквівалентності;
- об'єктивна критика поетичного перекладу повинна ґрунтуватися на
критеріях комунікативної поняттєво-естетичної адекватності тексту [3, 249].
Неточності або помилки в перекладах можна поділити на семантичні,
лексичні, граматичні та стилістичні. До семантичних вад належать слова, в
яких відбито не той відтінок значення, що потрібний у даному контексті або
вимагається відповідним словом оригіналу. До лексичних вад можуть
належати русизми та кальки, які іноді настільки асимільовані, що
сприймаються читачем як синонімічні варіанти. До граматичних хиб
належать слова та фрази, які не відповідають граматичним правилам
української мови. До стилістичних вад належать невдалі вислови, синоніми.
Перекладаючи лексику в поетичному творі, перекладач повинен знати
культуру соціуму, в якому вона функціонує, брати до уваги специфіку
перекладу відносно цілей та реципієнтів, а також семантичну та структурну
складність цих одиниць. Адже основне завдання перекладача - вирішити, як
передати значення та емотивні характеристики національно-забарвленої
лексики, щоб досягнути комунікативної мети перекладу.
Таким чином, поетичний переклад передає думки оригіналу у формі
правильної літературної мови й викликає найбільшу кількість розбіжностей у
науковому середовищі - багато дослідників уважають, що кращі переклади
повинні виконуватися не стільки за допомогою лексичних і синтаксичних
відповідностей, скільки творчими дослідженнями поетичних співвідношень,
по відношенню до яких мовні відповідності грають підпорядковану роль.
Інші науковці визначають кожний переклад, у тому числі й поетичний, як
відтворення твору, створеного на одній мові засобами іншої мови. У зв’язку з
цим виникає питання точності, повноцінності або адекватності поетичного
перекладу.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ЦІЛІСНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
Владислав Витинник, Валентина Липецька
Науковий керівник: Сальникова С.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІЛАТЕС ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВИД РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В умовах євроінтеграції, модернізації навчальних та виховних систем
ВНЗ, активізації діяльності щодо посилення мотивації студентів до занять
фізичним вихованням, їх бажанням вести здоровий спосіб життя, фізично
розвиватись та вдосконалюватись актуальними стають питання необхідності
розробки нових підходів до процесу фізичного виховання.
Традиційна система організації фізичного виховання у ВНЗ потребує
перебудови, яка дасть можливість повніше реалізувати ціннісний потенціал
фізкультурно – спортивної активності студентів. Інноваційні процеси в
системі фізичного виховання диктуються новими соціально – економічними
умовами, соціальними запитами суспільства. Усвідомлення необхідності змін
у ставленні людини до зовнішніх інформаційних впливів, прискорює
формування зацікавленості студентів до занять фізичним вихованням [1].
Останнім часом спостерігається тенденція погіршення здоров’я та
загальної фізичної активності, особливо серед молоді. В умовах шкідливої
екології та постійного стресу боротьба за здоров'я людини стає важливим
фактором, що визначає життя в сучасних умовах. Значну роль у цій боротьбі
відводять інноваційним оздоровчим програмам фізичної культури, які
покликані задовільнити вимоги різних вікових груп і верств населення.
Одним з таких напрямів оздоровлення є пілатес, який можна віднести до
ментального фітнесу («розумне тіло» або «свідомість і тіло»). Заняття
пілатесом спрямовані на підтримку оптимального рівня розвитку фізичних
якостей, досягнення внутрішнього балансу, поліпшення самопочуття та
психоемоційного стану тих, що займаються. Пілатес – це один із напрямків
фізичного тренування, що виступає науково обґрунтованою оздоровчою
програмою розвитку таких фізичних якостей як: витривалість, сила,
гнучкість, координація, силова статична витривалість, яка базується на
властивості поглинання кисню тканинами, та забезпечує високу фізичну
працездатність та дієвість людини. Різноманітні методи викладання даного
виду рухової активності відповідають запитам людей різного віку, статі,
стану здоров’я й фізичного розвитку.
Використання засобів пілатесу у процесі фізичного виховання
студентської молоді тісно пов’язано з рівнем сформованості навичок
здорового способу життя. Критеріями готовності студентів до здорового
214

способу життя є: пріоритетний стан цінності здоров’я; усвідомлення мети
вести здоровий спосіб життя; позиція «дорослого» по відношенню до свого
здоров’я; бажання самовдосконалюватися.
Головною метою і завданням пілатесу є: зміцнення здоров’я;
підвищення життєвого тонусу; зростання загальної та спеціальної
витривалості; фізичної
працездатності; розвиток фізичних якостей;
формування та корекція постави; профілактика захворювань психологічного
характеру; виховання естетичних навичок; набуття життєвої енергії й
бадьорості [4].
Виникнення цього інноваційного напрямку фізичного виховання
зумовлене об’єктивними умовами, зокрема, значним погіршенням стану
здоров’я населення розвинених країн внаслідок гіподинамії. В останні роки в
Україні значно погіршилося здоров’я молоді, тому «пілатес» як оздоровчий
напрямок фізичної культури набуває актуального значення в суспільстві,
особливо серед студентської молоді. Серед набутих під час занять пілатесом
якостей домінують сила та гнучкість з обов’язковим дотриманням
оптимальної ваги, що є найголовнішими рисами цього виду фізичної
діяльності. Щоб запобігти захворюванням серцево-судинної системи,
необхідні фізичні навантаження, які передбачають активне дихання та
ритмічні скорочення й розслаблення м’язів. Вправи з пілатесу стимулюють
розвиток витривалості, гармонізують діяльність кардіореспіраторної
системи [3].
Заняття пілатесом для студентів рекомендується за такими напрямками:
1. Тренування на підлозі. Із положення сидячи або лежачи виконується
комплекс вправ, який допомагає позбавитися від болю в спині та поліпшити
поставу. З цією метою використовуються такі пристосування, як гантелі,
фітбол, еспандер, бодібар (гімнастична палиця), ізотонічне кільце (пружне
сталеве кільце діаметром близько 38 см, обладнане зручними захватами для
рук і ніг)
2. Тренування на спеціальних тренажерах. Основна відмінність даного
обладнання від звичайних тренажерів полягає в тому, що опора, на якій
безпосередньо знаходиться людина, нестабільна. Тому для утримання
рівноваги доводиться прикладати додаткові зусилля, в результаті чого до
роботи підключаються ті самі дрібні м’язи, які в звичайних тренуваннях
практично не задіяні. Саме ці м'язи і формують так званий «м’язовий
корсет». Такі вправи вважаються найскладнішими.
3. Тренування у воді (аквапілатес). Долаючи опір води, людина
вимушена докладати в чотири рази більше зусиль, ніж при виконанні таких
вправ на суші. Це призводить до швидкого й ефективного зміцнення м'язів.
Під час занять аквапілатесом активно зміцнюються м'язи живота, тазу, стегон
і сідниць, що дозволяє надати тонус тіла [4].
Отже, інноваційні технології у фізичному вихованні дають можливість
студентам не тільки фізично розвиватися, але й формують світогляд.
Використання пілатесу, зокрема, забезпечує покращення гнучкості; збільшує
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силу м’язів і підвищує їх тонус; позбавляє від головного болю, викликаного
неправильною поставою; зміцнює імунну систему; збільшує щільність
кісток.
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РОЛЬ ВУГЛЕВОДІВ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
Вуглеводи є головним джерелом енергії для організму, і близько 60%
цієї енергії організм приймає у вигляді вуглеводів, а частину, що залишилася,
у вигляді білків і жирів.
Вуглеводофобія – це проблема нашого часу. Її наслідки не є дуже
приємними. Тому наведемо кілька фактів на користь вуглеводів. При низько
вуглеводній дієті «горять» м’язи. Потрапляючи в організм, вуглеводна їжа
розщеплюється на найпростіші складові у вигляді глюкози в крові. Частина
глюкози використовується негайно. Частина зберігається у вигляді глікогену
в м’язах і печінці (ці запаси досить обмежені). Решта за допомогою печінки
перетворюється в жир і відкладається в жирових депо (ці запаси можуть
накопичуватися без обмежень).
Вчені, визначили, що нестача вугливодів загрожує побічними ефектами,
такими як:
Втрата запасів рідини в організмі;
Ризик дізнатися, що таке кетоз;
Частішають гострі напади голоду;
Зростання ризику виникнення діабету ;
Зниження енергійності ;
Виникнення проблем з травленням ;
Погіршення настрою ;
Страждання якості тренувань .
Втрачаються запаси рідини в організмі .
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Після того як різко скорочуєте вживання вуглеводів, цифри на вагах
настільки ж стрімко падають у приємну сторону. Проте слід розуміти, що
уявне схуднення відбулося не за рахунок жирових відкладень, а лише
завдяки зменшенню рідини в організмі. Пояснюється це так: кожен грам
вуглеводів, що накопичився в тілі у вигляді глікогену, зв’язує і утримує 3-4
грами води. Тому, як тільки ви скорочуєте вживання вуглеводів, організм
починає активно витрачати запаси глікогену і виводити рідину.
Ризик дізнатися, що таке кетоз.
Фанати білкової дієти не з чуток знають, чим небезпечне це явище.
Через тривалу нестачу вуглеводів, виступаючих головним джерелом енергії
для роботи мозку, організм починає активно розщеплювати жири. Цей
процес призводить до посиленого утворення кетонових тіл – кетозу, який
супроводжується млявістю, слабкістю, безсонням, нежиттю і сухістю в роті.
У теорії, організм може адаптуватися і до цього стану, і рано чи пізно
перестанете страждати від побічних ефектів, але фахівці все одно настійно
застерігають від тривалих вуглеводних голодувань і експериментів з
подібними дієтами.
Частішають гострі напади голоду
Різкі стрибки рівня цукру в крові, що виникають після вживання виробів
з рафінованого борошна, досить часто порівнюють з американськими
гірками. За стрімкими «підйомами» з почуттям ситості і задоволення,
починаються і настільки ж різкі «падіння». Досить просто згадати відчуття,
що виникають після того, як з’їсти порцію печива: спочатку все добре, а
через якийсь час нападає пекуче бажання з’їсти ще чогось солодкого. А ось
за цільними злаками таких особливостей не помічено: вони плавно
підвищують рівень цукру і настільки ж плавно його опускають. У результаті
їсти хочеться рідше і не так сильно.
Зростає ризик виникнення діабету
Важливо розуміти, що вирішальне значення відіграє те, який саме хліб і
борошно ви маєте намір усунути зі свого життя. За результатами досліджень,
проведених в 2014 році, скорочення вживання рафінованих вуглеводів
призводить до збільшення шансів розвитку хвороб серця і діабету 2 типу.
Інші офіційні джерела стверджують, що регулярне вживання цілісних круп і
злаків позитивно позначається на рівні холестерину в крові, скорочує ризик
зустрітися з серцево-судинними захворюваннями, інсультами і діабетом 2
типу.
Знижується енергійність
Тонус, енергійність – саме так можна охарактеризувати стан, коли
буквально і гори по плечу. Цільні злаки, виступаючі джерелами заліза,
магнію і вітамінів групи B, надзвичайно важливі для підтримки високого
рівня енергії. А оскільки вуглеводи є провідним і кращим джерелом енергії,
то при вуглеводному голодуванні навіть клітини влаштовують «бойкот»,
сповільнюючи свою роботу, що негативно відбивається на загальному стані і
самопочутті.
Виникають проблеми з травленням
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Згідно з нещодавнім дослідженням, цільнозернові злаки відіграють у
нашому житті ключову роль, коли мова заходить про джерела клітковини. Ці
ж дослідження виявили, що приблизно 92% дорослого населення
цивілізованих країн регулярно недоотримують клітковину і цільні злаки. Це
загрожує проблемами з рівнем цукру в крові, збільшенням ризику розвитку
ожиріння і погіршенням моторики кишечника.
Погіршується настрій
І це відбувається не просто з тієї причини, що замість сендвічів на
м’якому тостовому хлібі задовольняємось подвійною порцією менш цікавого
салату. І рафіновані, і цільнозернові злаки однаковою мірою підвищують
вироблення гормону радості – серотоніну. Тому коли відмовитись від порції
вуглеводів, настрій і самопочуття можуть отримати не дуже райдужні
відтінки.
Страждає якість тренувань
Вуглеводи завжди були і залишаються основним джерелом енергії для
організму незалежно від типу тренування. Урізуючи надходження
вуглеводів, скорочується надходження ресурсів енергії. Це неодмінно
спричинить за собою погіршення показників, як сила і витримка. Це
негативно позначається і на тренуваннях, і на підсумкових результатах, і на
спортивних показниках.
Які вуглеводи шкідливі?
Все це були слова на захист вуглеводів. Але не дарма ж їх бояться
немов вогню? Чи становлять вони якусь загрозу? Якщо джерелом
вуглеводів є цукор, білий хліб, солодощі та інші продукти, що вживаються
без міри, поза всяких сумнівів це погано! По-перше, надлишок глюкози в
крові завжди перетворюється в жир. По-друге, з вуглеводами
легко «перебрати» по калоріях. По-третє, шкідливі джерела можуть
позначитися на якості зовнішнього вигляду і здоров’я але повну відмову від
таких продуктів прирівнюють до важливого кроку в бік здорового способу
життя.
Отже, можна прийти до висновку, що повна відмова від вуглеводів
небезпечна для здоров’я і до безвуглеводної, як і до будь-якої дієти слід
підходити з розумом. Вуглеводи не вороги, а життєво необхідні
макроелементи. На жаль, модні дієти і жовті публікації в ЗМІ штовхають
людей до крайнощів. З’явилася величезна кількість вуглеводофобів. Вони
панічно бояться їсти те, що вкрай важливо для їхнього організму. Але вибір
якісних джерел вуглеводів дасть вам енергію, здоров’я і красиве тіло.
Список використаних джерел:
1. Алабін В. Г., Скрежко А. Д. Харчування і здоров'я. - Мінськ, 1994
2. Сотник Ж.Г., Зарічанська Л.А. Білки, жири і вуглеводи. - М.,
Пріор, 2000.
3. Вильям Дэвис / Пшеничне килограммы. Как углеводы разрушают
тело и мозг.- 320 стр, 2011.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У сучасному світі вирішальним фактором економічного, політичного та
соціального розвитку держави є збереження та зміцнення здоров’я людей, і,
перш за все, здоров’я молодого покоління.
У вимогах освітнього стандарту до підготовки майбутніх фахівцівекономістів зазначено, що рівень господарювання і фінансовий стан держави
залежать, насамперед, від складу персоналу, його економічних знань і
професійних умінь. Однак, у реалізації основних професійних функцій
економісту необхідні не тільки фундаментальна економічна підготовка,
професійні знання, але й такі фізичні якості, як здоров’я, сила, витривалість,
оскільки його робота вимагає значних фізичних і психічних затрат енергії,
великої концентрації уваги, пам’яті, спостережливості.
Дослідники доводять,що ефективність формування здорового способу
життя вимагає активного залучення студентів до здоров’язберігаючого
навчального процесу, формування в них ціннісного ставлення до власного
здоров’я.
У цьому контексті актуальною є проблема
впровадження
здоров’язберігаючих технологій як засобу формування культури, збереження
та зміцнення здоров’я сучасного студента, що є основою його
працездатності, конкурентоспроможності на ринку праці, позитивних емоцій
та професійних здобутків.
Як зазначають науковці, основними компонентами здоров’язбереження
в сучасному освітньому просторі є: аксіологічний, що виявляється в
усвідомленні студентами цінності власного здоров’я, переконаності в
необхідності вести здоровий спосіб життя, який дає змогу реалізувати
поставлені цілі, розумові і фізичні можливості; гносеологічний, пов’язаний з
оволодінням необхідних для процесу здоров’язбереження знань і вмінь;
діяльнісний, що передбачає оволодіння способами здоров’язбереження, які
підвищують загальну працездатність; вольовий, який передбачає формування
позитивних емоцій, прагнення здійснювати здоровий спосіб життя,
аналізувати зміст та результати здоров’язбереження.
Значний потенціал у процесі формування в студентської молоді
готовності до здоров’язбереження займають заняття фізичною культурою,
яка містить винятково дієві засоби відновлення, підтримки, збереження
здоров’я і формування здорового способу життя.
Науковці стверджують, що на тлі інтенсифікації навчального процесу у
ВНЗ за останні роки в Україні відзначається неухильна тенденція зниження
обсягу рухової активності студентів, що негативно позначається на їх
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фізичному розвитку, фізичній підготовці та функціональному стані. Однією
з причин виникнення такої ситуації, на думку науковців є те, що студенти не
володіють достатньою інформацією про важливість здорового способу
життя, роль рухової активності в зміцненні соматичного здоров’я, у них
відсутні елементарні навички самоконтролю за своїм фізичним станом у
процесі фізичного виховання.
Комплексні проблеми, зазначені вище, породжують негативні наслідки.
Постає потреба у впровадженні в систему фізичного виховання нових
прийомів та методів, які могли б підвищити зацікавленість молоді у заняттях
фізичною культурою.
Пріоритетною формою збереження і зміцнення здоров'я студентів,
безперечно, є фізкультурно-оздоровча діяльність. Результати соціологічних
досліджень свідчать, що найбільшою популярністю у студентської молоді
користуються фізичні вправи оздоровчо-рекреаційної спрямованості.
Студенти віддають перевагу різноманітним видам оздоровчої гімнастики;
реабілітаційним вправам; ігровим видам (баскетбол, волейбол, футбол,
бадмінтон, настільний теніс та інше). Зацікавленість у молодого покоління
викликають і такі здоров’язберігаючі технології як: аромотерапія,
загартовування, гімнастика, масаж, фітотерапія, артотерапія.
Пріоритет оздоровчо-рекреаційної діяльності пояснюється особливим
ефектом і можливістю значного підвищення загального рівня працездатності,
переключення з одного виду діяльності на інший, що сприяє підвищенню
успішності і творчої активності студентів.
У формуванні інтересу студентів до систематичних занять фізичною
культурою значне місце посідає і різноманітність видів діяльності
та технологій фізичного вдосконалення, що включають різні танцювальні
та ритмічні вправи, елементи східних єдиноборств, заняття на тренажерах
тощо.
Дієвою для підвищення рівня фізичного здоров'я студентів, як свідчить
практика, є і система заходів, яка передбачає проведення у поза навчальний
час додаткових і самостійних занять фізичними вправами, що задовольняють
біологічну потребу у русі: змагання, ігри, турніри, туристичні походи,
конкурси, дні здоров’я, фізкультурно-спортивні свята, майстер-класи
видатних спортсменів регіону, секційні заняття з різних видів спорту.
Важливе значення для формування ціннісного ставлення до здоров’я має
і розширення уявлення студентів про способи здоров’язбереження,
формування стійкої мотивації до збереження і зміцнення власного здоров’я
як необхідної умови професійної і творчої самореалізації майбутнього
спеціаліста.
З цією метою необхідно підвищувати теоретичну підготовленість
студентів стосовно фізичної культури, спорту та здорового способу життя.
Розкрити соціокультурне значення фізкультурно-оздоровчої діяльності,
позитивний соціальний ефект масової фізичної культури, її оздоровче та
гартувальне значення дозволять такі форми роботи як: тренінги, тематичні
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зустрічі з видатними спортсменами, медіа-підтримка фізкультурнооздоровчої діяльності через студентські засоби масової інформації.
Підвищенню рівня зацікавленості студентів у заняттях фізичною
культурою, набуттю ними навичок самоконтролю за своїм фізичним станом у
процесі фізичного виховання сприятиме і інформатизація цієї сфери через
використання можливостей сучасних комп'ютерних технологій.
Безпосередньо під час занять доречно було б використовувати
сучасні навігаційні, інші електронні пристрої, які останнім часом набули
значного поширення. Велика кількість телефонів, смартфонів підтримують
функції, які надають широкі можливості оптимізувати заняття спортом,
слідкувати за станом фізичної підготовленості та здоров’ям, стимулюючи
зацікавленість у підвищенні якості результатів заняттями фізичною
культурою та спортом.
Таким чином, успішна реалізація процесу впровадження інноваційних
здоров’язберігаючих технологій сприятиме не лише підвищенню
ефективності навчально-виховного процесу, але й надасть можливість
посилити мотивацію студентів до занять фізичною культурою,
здоров’язбереження, фізичного розвитку та самовдосконалення, забезпечить
формування культури здоров’я молодого покоління. Тільки активна позиція
щодо ціннісного ставлення до власного здоров’я визначать здатність
майбутнього фахівця успішно здійснювати свою професійну діяльність та
сприятимуть його самореалізації.
Список використаних джерел:
1. Ващенко О., Свидиренко С. Готовність вчителя до використання
здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я
та фізична культура. – 2006. – №8. – С. 1-6.
2. Івчатова Т.В. Інформаційні технології у фізичному вихованні
студентської молоді// Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми
фізичного виховання і спорту // Науковий журнал. - Харків: ХОВНОКУХДАДМ, 2010. - №9. - 120 с. - с. 34-37.
3. Кулібаба С.О., Лісчишин Г.В., Лисак І. Організація процесу
фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах // Фізична
культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 18/ ВДПУ
ім. М.Коцюбинського; гол.редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ
«Планер», 2014. – с.144-150.
4. Лазоренко С., Чхайло М. Заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності
студентів в умовах вищого навчального закладу // Фізична культура, спорт та
здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 18/ ВДПУ ім.
М.Коцюбинського; гол.редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ
«Планер», 2014. – с.157-164.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ
Удосконалення системи фізичного виховання студентів на сучасному
етапі розвитку нашої країни присвячується значна увага з боку влади,
науковців, фахівців, суспільства. У сучасному суспільстві вирішення
завдання виховання фізично здорової, соціально активної, всебічно
розвиненої молоді вже давно є одним із важливих. Перед сучасною системою
освіти постає ця проблема більш гостро і вирішити проблему саме фізичного
виховання студентської молоді в рамках існуючої системи освіти доволі
складно.
Метою даної роботи є теоретично і експериментально обґрунтувати
ефективність застосування інноваційних технологій в процесі навчання
студентів.
Вивчення інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів
знайшли своє втілення у наукових працях В. Сухомлинського, С. Русова,
К. Фопеля, П. Лещенко, І. Пометуна та інші.
Упровадження певної сучасної технології змінює результати освітнього
процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові: освітні, дидактичні,
виховні системи, що є необхідною для якісного навчання, а також для
організації змагань з футболу або іншого виду спорту та навчальної
дисципліни. Для ефективності проведення занять з фізичного виховання зі
студентами використовується метод кооперативно-групового навчання.
Метою таких занять є вдосконалення техніки певної гри зі студентами[3].
Кооперативно-групове навчання дає можливість самостійно набувати
знання, формувати фізичні якості, удосконалювати окремі вміння та навички.
В цьому процесі одне з важливих завдань викладання повинне міститися, з
одного боку, в моделюванні спеціальних комплексів та створенні
алгоритмічної інструкції для її використання, а з іншого – в умінні
організовувати та керувати самостійною діяльністю студентів на заняттях
фізичного
виховання.
У
кооперативно-груповому
навчанні,
під
алгоритмічною інструкцією, мається на увазі, чітке використання конкретних
вправ, відповідно підібраних і сконцентрованих у поданому часовому
інтервалі, що забезпечують швидкий розвиток рухових якостей за відносно
короткий проміжок часу. На заняттях з фізичного виховання
використовуються вправи для удосконалення та розвитку організму
студентів, зміцнення їх здоров’я, формування професійно-прикладних
навичок, що використовуються у взаємодії та єдності, підвищення стійкості
організму до навантажень, що в кінцевому результаті сприяє їх позитивному
переносу, взагалі розширюючи сферу рухових можливостей людини. Як
правило, професійно-прикладні навички завжди зумовлені відповідним
вихованням фізичних якостей.
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Основа сутність кооперативно-групового навчання, полягає у тому, що
весь об’єм змодельованого комплексу підлягає нормованому виконанню в
чітко заданому часовому інтервалі, певній послідовності при необхідній
умові поступового переходу до навантажень, беручи до уваги індивідуальні
особливості фізичного розвитку студентів.
Під час практичних занять з теорії і методики викладання, а також для
підготовки до занять можна використовувати метод “командного рішення
проблем”. Студенти працюють у невеликих командах від 3 до 6 осіб.
Надається змога обговорити проблему й знайти її найліпше вирішення.
Результати найчастіше представляються у формі сценарію або у формі
плану-конспекту. Дозволяє реалізувати активність учасників, полегшує
спільну діяльність. Наочність автоматично передбачає вдале упорядкування
інформації.
Також як інноваційний метод застосовується: Метод ігрової ситуації
(тими групами, якими готувались) сприяє заохоченню студентів до
захопливої діяльності на основі певної ситуації, що розігрується. У зміст
ситуації закладено необхідну суму знань, умінь й навичок, якими повинні
володіти студенти. Ігрова ситуація сприяє посиленню емоційно-психічного
стану, збуджує внутрішні стимули до навчальної роботи, знімає напругу,
стомленість [1, c. 21].
Різновидом загально-групового обговорення є технологія “мікрофон”,
що надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи
на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Мета даного методу
– надання можливості кожному студентові висловлювати свою думку чи
позицію стосовно вирішуваної проблеми. Алгоритм діяльності: постановка
питання; уявний мікрофон (ручка, олівець тощо), що передаватиметься тому,
хто бажає висловитися; надання слова лише тому, хто отримає “уявний
мікрофон”; швидка й лаконічна відповідь; відповіді без коментарів і оцінок.
У системі навчання та підготовки до змагань з різних видів спорту студентів
Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”
Харківської обласної ради значне місце належить дисципліни ”Теорія і
методика викладання обраного виду спорту”. Мета дисципліни – навчання
студентів основам техніки, тактики й методики викладання різних видів
спорту в школі, а також послідовне формування професійно-методичних
знань, умінь та навичок під час проведення практичних занять, але не завжди
можливо охопити такий вид підготовки, як організація та проведення змагань
на практичних заняттях [2, c. 98].
Для самостійної роботи студентів й для подальшої роботи в навчальних
закладах освіти та організації змагань з певних видів спорту створюється
інтерактивний методично-організаційний комплекс (необхідні документи,
ілюстрації та додатки) для якісного проведення змагань та отримання повної
інформації при навчанні з певного виду спорту: гімнастика, футбол,
спортивні ігри, аеробіка, плавання, настільний теніс, - навчальної програми з
фізичного виховання для ВНЗ.
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Інтерактивний методично-організаційний комплекс для процесу
навчання спеціальним фізичним вправам складається з таких складових:
- методика проведення занять з певного варіативного модулю програми;
- методичні та практичні рекомендації викладачам та студентам;
- регламент проведення змагань;
- офіційні правила гри;
- методичні вказівки та рекомендації суддям;
- методика організації змагань;
Мультимедіа є новою технологією, тобто сукупністю прийомів, методів,
способів продуктування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної
інформації, заснованої на використанні компакт-дисків або Інтернет-джерел,
електронних бібліотек.
Таким чином, студент чи фахівець з фізичного виховання, який має
комп’ютер та інтерактивний методично-організаційний комплекс, може
відтворювати одночасно кілька видів інформації різного характеру, що
впливає на перспективи розвитку та форми сучасних процесів організації
змагань та навчання. Також важливою особливістю комплексу та
мультимедіа в цілому є інтерактивність, що і є інновацією в системі
фізичного виховання.
Отже, інноваційність навчальної роботи полягає в цілеспрямованому
впровадженні в освітній процес нових технологій, які сприяють ефективному
навчанню. Як показали результати після запровадження інтерактивних
методів, можна констатувати наступні зрушення: студенти набули культури
дискусії; виробилося вміння приймати спільні рішення; поліпшилось уміння
спілкуватися, доповідати. Загалом інтерактивне навчання дає змогу
наблизити викладання до нового, особистісно-зорієнтованого рівня.
Інтерактивні методи ні в якому разі не замінюють лекційні форми
проведення занять, а сприяють найкращому засвоєнню лекційного матеріалу,
і, що особливо важливо, формують думку, ставлення, навички поведінки.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
СТУДЕНТІВ
Пріоритетним завданням системи фізичного виховання у світлі
рекомендацій Національної доктрини розвитку освіти в Україні та в низці
дотичних державних документів і програм означено формування
відповідального ставлення людини до власного здоров'я як до найвищої
індивідуальної та суспільної цінності. Таким чином, для забезпечення
ефективного функціонування системи фізичного виховання студентів в
умовах радикальної мінливості українського суспільства виникає гостра
проблема пошуку новітніх оптимальних та ефективних систем фізичного
виховання і оздоровлення молодого покоління.
Сучасний етап вивчення проблеми привертає увагу вчених і педагогівпрактиків. Аспекти професійного зросту вчителя фізичного виховання
аналізують В. Сіткар, Б. Мельникович. Фізичний розвиток студентів в
широкому аспекті вивчає І. Васкан, Е. Вільчковський, Б. Фадєєв, Б. Шиян.
Трактування та характеристику інноваційних технологій у галузі фізичної
культури аналізують Л. Вікторова, З. Абасов та інші.
Мета дослідження: виокремити та проаналізувати можливості
використання інноваційних технологій в галузі фізичного виховання в
умовах сучасного інституту.
Розглянемо та проаналізуємо категоріально-понятійне поле та сутність
понять теорії інноваційної педагогіки. У загальновизнаному тлумаченні
„інновація” означає „нововведення” [2]. У сучасній педагогічній науці
існують такі трактування поняття „інновація”: оновлення, зміни,
впровадження нового [3, с. 6]; процес створення і використання нововведень
[1, с. 57].
У широкому розумінні „інновація” – це синонім успішного розвитку
певної сфери діяльності на базі різноманітних нововведень [6, с.3]. Головною
ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного виховання: позитивні
зміни, які виникають в роботі освітніх установ в результаті спеціально
організованої інноваційної діяльності.
Впровадження такої технології змінює результати освітнього процесу,
створюючи при цьому удосконалені чи нові: освітні, дидактичні, виховні
системи; зміст освіти; методи, форми, засоби розвитку особистості,
організацію навчання і виховання; технології управління навчальними
закладами, системою [4, с.70].
Всебічний розвиток людині необхідний для того, щоб мати можливість
брати участь у всіх напрямках діяльності (професійній, громадській,
спортивній, художній та ін.). Це можливо за умови різноманітності змісту,
форм і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її
культурного розвитку.
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Отже, саме нові шляхи, засоби і раціональні методи фізичного
виховання, що створені в процесі творчої діяльності людства виокремлюємо
як інноваційні (новітні) технології фізичного виховання. Вважаю 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).
Визначимо та проаналізуємо деякі із сучасних інноваційних технологій,
що вдало впроваджені педагогами і викладачами фізичної культури.
Скейтбординг – масове захоплення молоді 80-х років ХХ століття, що у 90-х
перетворилось у вид спорту. Катання і виконання трюків на скейті – це не
просто активне часопроведення, це долучання до так званої екстремальної
культури – зі своєю модою, музикою, сленгом, манерою поведінки.
Стритстайл – це особливий стиль швидких перегонів на дошках, стрибки
вгору, під час яких скейт обертається навколо своєї вісі або спортсмен
виконує фінти. Фрістайл – це „танець на дошці”, виконання трюків під
ритмічну музику.
Сьогодні скейтинг являє собою молодіжну субкультуру: видаються
спеціальні журнали, серйозні фірми роблять якісне устаткування і різні
аксесуари. Необхідно підтримати фахівця, вчителя-практика з Києва
Ю. Петро, який оприлюднив свій досвід впровадження скейтбордингу як
технології на заняттях фізичної культури із хлопцями і дівчатами 1-2 курсів,
визначивши скейтбординг оптимальним, відповідаючим всім сучасним
вимогам видом фізичного ґарту.
Рівень фізичної підготовленості дівчат за результатами державних тестів
значно підвищився – середній результат стрибків в довжину збільшився на 11
см, човникового бігу покращився на 0,5 с. В дослідженні приймало участь
160 хлопців та дівчат щорічно.
Прикладом вдалого використання інноваційних технологій у галузі
фізичної культури визначаємо бейсбол (софтбол). В історичному контексті
дотичні ігри „oina” і „лапта” вважались румунським, українським та
російським населенням нашого краю національними. Бейсбо́л (англ. baseball)
– спортивна гра з м'ячем, який б'ють битою. Різновид бейсболу із більшим
м'ячем називається софтболом.
Простота правил гри, досить значна кількість гравців, чітко виокремлені
правила – це компоненти вдалого використання гри в процесі фізичного
виховання дітей та молоді.
Оптимальне навантаження під час цієї гри досягається за рахунок
чергування руху (відбивання, бігу, стрибку, кидка і ловіння) з відпочинком.
Вважаю лапту, софтбол та бейсбол вдалим прикладом використання
інноваційних технологій на заняттях фізичною культурою.
Система фізичного виховання студентів 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.
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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.
Відповідно катання на велосипеді та на ковзанах сприяють розвитку
сили і спритності, підвищують витривалість та м'язовий тонус.
Отже, впровадження інновацій в організацію навчально-виховного
процесу з фізичного виховання дозволяє змінити ставлення університетської
молоді до особистого здоров’я. Новітні технології в організації навчальної та
виховної роботи можуть не тільки підвищити ефективність навчального
процесу, але й посилити мотивації до занять з фізичного виховання, бажання
вести здоровий спосіб життя, фізично розвиватись та вдосконалюватись.
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СУЧАСНІ ФІЗИЧНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ
Сучасна екологія та стан здоров’я молодих людей змушує фахівців у
галузі охорони здоров’я задуматися над тим, як покращити імунітет та
загальний фізичний стан молоді. Тому у статті розглянуто рівень сучасного
розвитку фізичного виховання у школах та вищих навчальних закладах, а
також визначено основні завдання фізичного виховання [3, c.42].
Мета дослідження: визначити сучасні тенденції розвитку фізичного
виховання, дослідити сучасні технології в даній сфері, а також висвітлити
напрями, що застосовують навчальні заклади при розробці навчальних
програм з дисципліни «Фізичне виховання».
Дане питання досліджували Р.Кушнір, А.Чепелюк, Г.Вихованець,
Ю.Талакін, В.Митюков, В.Ороховский, А.Закревский, І.Чернов, Н.Гребельна,
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А.Ярош, П.Писаренко. Ця проблема є актуальною у наш час у зв’язку з тим,
що у світі збільшується кількість хвороб, спричинених нестачею фізичних
навантажень.
Сучасні дослідження показують, що близько 94% випускників школи
мають різні захворювання. Найбільшою їх проблемою є проблеми хребта,
причиною чого є постійне сидіння за шкільними партами, які не завжди
підходять індивідуально кожному учню. Наступною причиною такого
захворювання є те, що уроки «Фізичного виховання» є недостатньо
повноцінними для того, щоб підростаюча дитина, могла багато рухатися,
виконувати щодня повноцінний комплекс вправ, необхідних для її
правильного росту і розвитку. Найбільш негативним наслідком деформації
хребта є те, що це сприяє виникненню різноманітних захворювань
внутрішніх органів. Це також викликає больові відчуття, що впливають на
загальне самопочуття учнів [4, c.192].
Щодо фізичного розвитку студентів, то тут існують свої програми
розвитку фізично-оздоровчого характеру. До них можна віднести:
1) різноманітні форми занять, методики викладання та засоби, що є
відповідними до потреб та інтересів студентів. Їх зацікавлюють заняттями на
природі, на великих стадіонах, а також музичним супроводом занять,
різноманітними нетрадиційними методиками;
2) індивідуальний підхід до кожного студента. Особливо даний фактор
буде ефективним, якщо таким же був підхід до студентів у школі;
3) надання студентам інформації про новинки в галузі фізичного
виховання, по можливості – надання їм можливості прийняти участь в
чомусь новому;
4) проведення контролю за успіхами студентів у галузі фізичного
виховання: різноманітні тести, підсумкові нормативи, показові виступи та ін.;
5) оцінка фізіологічного стану і реакції на фізичні навантаження
(вимірювання тиску, пульсу до і після фізичних навантажень).
Нині студентська молодь все активніше проводить свій вільний час за
заняттями фітнесом, аеробікою, акватренінгами, а також поширення
набувають нетрадиційні методики східних єдиноборств, йоги та ушу.
Студенти все більше починають приділяти увагу бодібілдингу то бойовим
мистецтвам.
Такий спосіб життя допомагає молоді адаптуватися до сучасних умов
навколишнього середовища, а також тренувати свою рухову пам’ять за
допомогою вивчення різноманітних рухів, вправ та положень, знання яких
вимагають різні види спорту [5, c.110].
У сучасному науковому процесі є можливість і необхідність
впровадження цієї програми у школах та вищих навчальних закладах,
оскільки дослідження доводять, що виконання різних вправ під музику
сприяє не лише кращому виконанню фізичних вправ, а й краще організовує
групи школярів чи студентів, має виховний вплив на них. Різні рухи краще
запам’ятовуються і легше відтворюються, коли при цьому грає музика,
особливо класична. Хатха-йога є ефективним способом реабілітації після
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важких захворювань, сприяє швидшій адаптації молодої людини до навчання
і включення в різні види діяльності.
Таким чином, варто виділити основні завдання фізичного виховання
[2, c.85]. До них відносять:
- покращення фізичних можливостей організму молодої людини за
рахунок засобів фізичної культури;
- всебічний гармонійний розвиток, становлення тенденції до ведення
здорового способу життя , відмови від шкідливих звичок, сприяння
покращенню фізичної і розумової працездатності учнів та студентської
молоді;
- формування бажань розвиватися фізично, займатися різними видами
спорту, фізично самовдосконалюватися, грати в рухливі ігри з
однолітками;
- надання учням та студентам інформації щодо новинок у спортивній
сфері;
- забезпечення профілактики захворювань, викликаних недостатнім
фізичним розвитком.
Багато студентів нарікають на те, що вони повинні ходити на заняття з
фізичного виховання. Вони стверджують, що отриманих у школі знань з
даної дисципліни достатньо для того, щоб далі самостійно обирати шлях,
яким їм потрібно рухатися далі. Але навчальні програми з фізичного
виховання у вищих навчальних закладах є базовими та обов’язковими. Вони
затверджені Міністерством освіти України і є обов’язковими для виконання
студентами.
Існує єдина державна програма, що створена на основі «Державних
вимог до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти».
Вона базується на великій кількості законів України «Про фізичну
культуру і спорт» та «Про освіту». Тому не може бути й мови про відміну
фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
Проведення фізичного виховання у вищих навчальних закладах
базується на [1, c.173]:
- підготовці студентів як майбутніх фахівців і працівників, яким
доведеться у своїй професійній діяльності стикатися з безліччю проблем і
вирішувати їх;
- особистісних підходах, гуманізації та демократизації педагогічних
процесів;
- свідомості, активності, доступності, індивідуалізації, систематичності;
- систематичному чергуванню фізичних навантажень та відпочинку,
збалансуванні динаміки навантажень та ін.
Наступною проблемою є те, що в учнів та студентської молоді відсутнє
свідоме ставлення до занять з фізичного виховання. Вони зовсім
безвідповідально відносяться до даної дисципліни і завжди знаходять
причину відмовитись від будь-яких фізичних навантажень. Існує велика
кількість здобувачів середньої та вищої освіти, яким за показаннями лікарів
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взагалі не можна займатися спортом, хоча це не є правильно. Елементарна
зарядка, метою якої є злегка розігріти наші м’язи не може нікому зашкодити.
Для студентів, зокрема, процеси фізичного виховання – це лише
механічна діяльність, позбавлена творчості, різноманітності.
Таким чином, провівши дослідження сучасного стану розвитку фізичної
культури у середніх та вищих навчальних закладах, ми можемо дійти
висновку, що сучасний рівень розвитку фізичної культури є досить низьким.
Хоча існує велика кількість тенденцій, що сприяють її розвитку. Варто лише
прикласти трохи зусиль до розробки нових програм з даної дисципліни і
виділити чималу суму з бюджету для їх впровадження.
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