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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
______________________________________________________________
Олександра Волконська
Науковий керівник: Юрчик І.Б. ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА
На думку вчених, у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу,
які сприяють злиттю культури, науки і природи, студенти засвоюють систему
базових загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та культурногуманітарних) 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. Усвідомлення
загальнолюдських цінностей забезпечує мотивацію діяльності, поведінки,
орієнтацію в суспільстві, формує прагнення до досягнення певних цілей
відповідно до суспільних норм та сприяє саморегуляції емоційних стресових
переживань особистості.[1, 3-4с.]
Реформування української вищої освіти, зокрема в галузі викладання
соціально-гуманітарних наук та їх сучасного впливу на студентську молодь,
як у змістовному так і в управлінському аспектах, сьогодні повинно
спиратись на нові ідеї та принципи, що забезпечують формування моральних
та вольових якостей активної, незалежної і творчої особистості студента.
Саме така освіта, яка вважає центром своєї уваги людину, молоду
особистість та її духовний розвиток і систему цінностей – є гуманістичною.
Соціально-гуманітарні науки завжди пов‘язані з поняттям «гуманізму» системою ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність,
створенням умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного
розвитку.[2]
Вирішення проблем гуманізації та гуманітаризації освіти у ВНЗ пов‘язана з гуманізацією всього життя нашого суспільства, відтворенням людини
як особис¬тості. Гуманізація навчально-виховного процесу у ВНЗ має на
увазі використання таких методів навчання, які б формували мотиви
навчально-пізнавальної діяльності, сприяли виявленню та розвитку творчого
потенціалу студента, самореалізації його особистості, включали в процес
пізнання сферу емоцій, сприяли розвитку співробітництва.[3]
Існує досить багато гуманітарних дисциплін і кожна з них має свої
завдання та цілі. Основними гуманітарними дисциплінами та їх завданнями у
вищому навчальному закладі є:
• Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Метою викладання
навчальної дисципліни є: формування у студентів навичок володіння
англійською мовою як засобом спілкування в професійно-орієнтованих
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сферах комунікації, підвищення рівня лінгвістичної компетенції в
професійній сфері.
• Історія України. Мета дисципліни - формування історичної свідомості
молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний
розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю,
традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського
патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до
активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.[4]
• Фізична культура. Завдання фізичної підготовки полягає в забезпеченні
фізичної готовності студентів до захисту Батьківщини, до стійкого
перенесенню фізичних навантажень, нервово-психічних напружень і
несприятливих факторів у майбутньої трудової діяльності.[5]
• Філософія. Метою цієї дисципліни є формування філософської
культури, мислення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок
застосування філософської методології.
• Українська мова (за професійним спрямуванням). Вивчаючи курс,
студенти різних спеціальностей набувають теоретичних знань про фахове
спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності, засвоюють
термінологію майбутньої спеціальності, відомості про призначення і
структуру ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю,
формують стійкі комунікативні компетенції, потрібні у професійному
спілкуванні, навички послуговування вербальними і невербальними засобами
обміну інформацією.[6]
• Психологія. Знання основ психології є важливим фактором розвитку
професійної компетентності, ініціативи, творчого ставлення до праці,
психологічної культури. Крім того, дисципліна допоможе розібратися у
власному психічному житті і психічному житті оточуючих для
цілеспрямованого дослідження їхньої поведінки й діяльності.[7]
Отже, гуманітарні науки завжди відіграють важливу роль у формуванні
особистості студента, незалежно від його професійної підготовки,
майбутнього місця роботи та власних інтересів. Вони завжди є важливою
частиною людської історії та культури, також впливають на розвиток у
студентів широти поглядів, спостережень, творчих здібностей. Знання,
отримані ними у результаті пізнання цих наук, допомагають молодій
особистості розвивати свій духовний потенціал, розширювати свій кругозір,
збагачуватись різною науково-пізнавальною інформацією, вони сприяють
знаходженню нових галузей дослідження, збільшуючи пізнавальні
можливості студентів.
Список використаних джерел:
1. Балл Г.О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності/ Г.О. Балл//
Педагогіка і психологія. - 1994. - ғ 2. - С. 3-11.
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На сьогоднішній день виховання толерантної особистості – одна з
найважливіших суспільних проблем. Сучасний світ став настільки
різноманітним і суперечливим, що конфлікти стають повсякденними
явищами життя, набувають поширення міграційні процеси, пов‘язані зі
здобуттям освіти, пошуку кращого життя, а, відтак, зріс взаємозв‘язок і
взаємозалежність людей, соціальних груп і суспільств. Останні події в
Україні та труднощі взаєморозуміння на їх ґрунті призводять до поширення
розриву у суспільстві. Досить важливе місце у забезпеченні міжнаціональної
злагоди відіграє виховання толерантності у молодіжному колі, оскільки
національні меншини в нашій країні становлять досить вагому частку
населення. Результати, які були досягненні у вихованні міжнаціональної
толерантності в нашому суспільстві, що здійснюються різними соціальними
інститутами, а також їх прорахунки та проблеми значно відображені у
відповідних наукових дослідженнях. Проте сам процес та завдання
виховання толерантності в контексті загального виховання загальнолюдських
і національних цінностей в освітній системі України потребує подальшої
наукової розробки, оскільки саме освітня сфера значно впливає на
формування особистості в усіх, зокрема і в вищезазначеному, напрямках.
Метою даної публікації є аналіз актуальних проблем виховання
толерантності на заняттях у вищих навчальних закладах, де готується до
професійної діяльності одна з найактивніших верств українського
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суспільства – студентство, позиція й уподобання якого істотним чином
впливає на загальні соціальні настрої, насамперед серед молоді.
Дослідженням проблем толерантності присвятили увагу ряд зарубіжних
вчених М. Алтьє, П. Буше, Ж. Бруне, М. Дебесс та ряд вітчизняних науковців
П. Факонен О. Довгополова, Р. Валітова, В. Зінов‘єва, В. Золотухіна, Н.
Круглова, М. Бахтін, А. Асмолов, С. Бондирєва, В. Глєбкін, Д. Колесов, В.
Кукушін, З. Гасанов та інші.
На наш погляд, вивчення гуманітарних дисциплін відіграє важливе
значення, оскільки Відкритим залишається питання, як досягти цього з
першого погляду звичайного і водночас такого складного завдання. Цілком
закономірно, що виховання міжнаціональної толерантності як і будь-яких
інших моральних якостей особистості розпочинається з раннього дитинства.
Одним із відповідальних соціальних інститутів, які сприяють
формуванню толерантної особистості в сучасному суспільстві, є вищі
навчальні заклади. Майбутній фахівець має формувати й поширювати
загальну систему цінностей та установок у будь-якій суспільній сфері, що
забезпечують єдність усіх членів суспільства і сприяють взаємному
пристосуванню людей один до одного для побудови громадянського
суспільста.
Толерантність як особливість свідомості, особистісна риса не властива
людині генетично й може не з‘явитися, не будучи спеціально вихованою.
Ураховуючи гостроту цієї проблеми, потрібно виховати майбутнього
фахівцям із почуттям поваги, прийняттям і правильним розумінням
багатоманітності культур нашого світу, форм самовираження та способів
прояву людської індивідуальності, що передбачає терпиме ставлення до
інших національностей, рас, кольору шкіри, статі, віку, мови, релігії,
національного походження та ін. Етичний сенс проблеми толерантності
сьогодні полягає в тому, що в її основі лежить не просто терпимість як якась
риса вдачі, а пошана до свободи іншого. Таке розуміння толерантності, на
нашу думку, дасть змогу виховати гуманну людину та фахівця, який буде
успішно інтегрований у системі суспільно- політичних відносин.
Учений З. Гасанов пропонує організувати навчальний процес таким
чином, щоб він забезпечував:

оволодіння студентами знаннями про народи світу, народи
країни, їх співдружність, основні права і свободи, спільність життєвих
інтересів, громадянство;

формування позитивно емоційного ставлення до здобутих знань,
трансформація їх у погляди та особистісні переконання;

організація
безпосереднього
досвіду
спілкування
з
представниками різних етносів, етнічних груп, релігійних конфесій;

вироблення умінь і навичок подолання особистіснопсихологічних бар‘єрів у міжетнічному спілкуванні, конфліктних ситуаціях;
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формування високоморальної мотивації, позитивних вчинків у
поведінці здобувачів в процесі їх спілкування з представниками різних
етносів, етнічних груп, рас, конфесій.
З метою оптимізації виховання міжнаціональної толерантності В.С.
Кукушін запропонував внести зміни у зміст виховання, наповнити його
етнокультурним і планетарним компонентом, розставити чіткі наголоси у
позаурочній роботі, запровадивши фестивалі національних мистецтв,
виставки національної народної творчості, виставки та дегустацію
національних страв, проведення спільних народних свят, ввести нові форми
роботи з громадськістю, що передбачає залучення до спільних заходів,
національних клубів тощо.
Такі відомі французькі педагоги як М. Алтьє, П. Буше, Ж. Бруне
розглядають толерантність як соціальну цінність, моральну норму, принцип
людських стосунків, що виявляється у повазі до чужих думок, звичаїв,
вірувань, політичних переконань, інтересів, почуттів інших людей та є перш
за все взаємоповагою через взаєморозуміння та основою цивілізованих
стосунків і пропонують виховувати толерантність у підростаючого покоління
в міжособистісному, міжетнічному і міжрелігійному спілкуванні.
Науковці М. Дебесс, П. Факонен дійшли висновку, що виховання
толерантності може бути ефективним за умови активної взаємодії школи,
сім‘ї, соціальних служб для молоді, громадських організацій (національнокультурних товариств та союзів, фондів тощо), місцевих і центральних
органів, світового співтовариства, ЗМІ, які формують виховне середовище і
мають вплив на виховання підростаючого покоління.
Проте важливою умовою виховання міжнаціональної толерантності на
заняттях гуманітарних дисциплін є об‘єктивне, неупереджене висвітлення
всіх складних, неоднозначних, суперечливих сторінок історії взаємин різних
національностей, відмова від певних стереотипів, ідеологічних, навіть суто
пропагандистських схем, які часто супроводжують ті чи інші концепції
поведінки та міжнаціональних взаємин. Відомо, що деякі політичні сили
активно використовують сторінки з історії, в яких згадуються міжнаціональні
суперечки з певною деструктивною політичною метою, акцентують на них
суспільну увагу, що перешкоджає міжнаціональному порозумінню в
суспільстві. У зв‘язку з цим величезну роль у виховному процесі відіграє
неупереджена позиція викладача.
При висвітленні зазначених проблемних питань було б бажано, щоб
викладач аналізував всі пояснення, трактування історії міжнаціональних
відносин. Адже здобувачі в сучасних умовах, маючи змогу ознайомитися з
ними й в інший спосіб (інтернет, широкий вибір не завжди якісної
літератури, що вільно поширюється, тощо), далеко не завжди в змозі
критично сприймати отриману інформацію самостійно. Наведення всіх точок
зору сприятиме виробленню власної позиції здобувача, дозволить йому не
―куплятись‖ на ті чи інші суто заідеологізовані схеми, автори яких
спекулюють на трагічних сторінках історії міжнаціональних взаємовідносин.
24

Таким чином, виховання у студентів міжнаціональної толерантності є не
лише провідним принципом, а й відповіддю на виклики сучасності,
глобалізаційні процеси, життя в поліетнічному соціумі. Тому подальшого
дослідження
потребують
проблеми
виховання
міжнаціональної
толерантності, розроблення сучасних виховних методик і технологій,
спрямованих на здатність краще розуміти і приймати різні національні
культури, налагоджувати контакти, бути толерантним, оскільки це є умовою
життя у сучасному суспільстві.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Значення молоді у поступальному розвитку людської спільноти важко
переоцінити. За будь-яких часів людство свої найкращі сподівання неодмінно
пов‘язувало з молоддю, прийдешніми поколіннями. Не є виключенням і
сучасне українське суспільство.
Разом з тим, варто зазначити, що без піднесення рівня політичної
активності молоді, в т.ч. і студентської, формування у неї політичної
культури, ні вивести економіку України із кризи, ні закласти основи правової
держави і громадянського суспільства неможливо.
Політична культура здобувачів вищої освіти формується під впливом
багатьох чинників – сім‘ї, школи, громадських об‘єднань, засобів масової
інформації, усього оточуючого середовища. Але поряд з ними, важливу роль
у її формуванні у вищому навчальному закладі відіграє цикл соціальногуманітарних дисциплін, що викладається. Серед них – філософія,
політологія, соціологія, історія України та ін. Кожна з названих дисциплін
має своє окреме конкретне місце і завдання в системі політичної освіти і
виховання у вузі. Так, курс філософії вводить здобувачів вищої освіти у коло
проблем філософії людини, знайомить з історією і сучасними досягненнями
теоретичного мислення в пізнанні закономірностей людської діяльності.
25

Філософські знання, накопичені в цій галузі, складають фундамент існуючих
політичних теорій і вчень сучасності. Однією з основних галузей філософії,
яка досліджує фундаментальні проблеми політики, її найглибші засади і різні
прояви, їх причини і наслідки, є філософія політики, завданням якої є
вивчення сутності, поняття, цінності та значення політики, її ролі в житті
людини і суспільства, нації і держави, у долі народів і людства загалом.
Уведення до вузівських програм таких визнаних у світі гуманітарних
дисциплін, як політологія і соціологія свого часу стало досягненням процесу
демократизації вищої школи. І сьогодні вже важко уявити собі вищу освіту
без органічно вплетеної в неї політології, бо без неї неможливе формування у
студентів належного рівня політичної культури. Саме викладання політології
сприяє формуванню у здобувачам вищої освіти
поваги до демократії,
виховує політичну толерантність, готовність до компромісу та партнерства,
прагнення до консенсусу. Ці риси якраз і характеризують демократичну
політичну культуру. Ще одне важливе завдання політології – сприяти тому,
щоб індивід не був пасивним об‘єктом щодо соціального середовища, а
виявляв активність і відносну самостійність, був готовий до соціальних змін і
засвоєння нових ідей. Варто зазначити, що в сучасному українському
суспільстві політологія покликана виконувати не тільки просвітницькі
функції, а й дати уявлення молоді про політичні можливості людей,
допомогти їм правильно усвідомити існуючий суспільний і політичний стан,
зрозуміти свою роль і місце в державі.
Курс соціології у вищій школі також посідає в структурі
політичного виховання здобувачів вищої освіти важливе місце. Вивчення
соціології дає їм можливість усвідомити своє місце в соціальній структурі
суспільства та функції, які покладаються на цю групу. Сучасна соціологія
виконує притаманні лише цій науці функції в політичному вихованні молоді.
Це, з одного боку, інформування здобувачів вищої освіти про оцінки
громадською думкою політичних процесів в Україні, діяльність політичних
інститутів та політичних лідерів, а з іншого боку – вивчення зацікавленості
та участі здобувачів вищої освіти в політичному житті українського
суспільства.
Курс історії України у вищому навчальному закладі посідає
особливе місце в політичному вихованні здобувачів вищої освіти і виконує
низку функцій в процесі формування політичної культури. Викладання
історії України у вищому навчальному закладі надає молодим людям
можливість вивчення
досвіду історичного минулого народу України,
закономірностей політичних і соціально-детермінованих процесів, що
відбувалися на її території, суті політичних вчень і формування української
нації, проблем і перспектив розвитку української державності та
особливостям історичного розвитку українських земель у складі різних
державних утворень. Вивчення курсу історії України допоможе здобувачам
вищої освіти всебічно аналізувати історичні процеси, події, та факти,
тлумачити їх, робити власні обґрунтовані висновки, висловлювати своє
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ставлення до історичних подій, державних діячів, а також брати активну
участь в громадсько-політичному житті, мати чітку громадянську позицію.
Історичні знання важливі не лише самі по собі, а й тим, до яких переконань
вони ведуть, наскільки ці знання сприяють політичному становленню
особистості, формуванню її політичної культури.
Необхідними складовими політичного виховання у вузі є тісний
зв‘язок політичної культури і правової свідомості здобувачів вищої освіти.
Вивчаючи "Основи правознавства", вони не лише дізнаються коли і як
з‘явилося право, як формувалася незалежна Українська держава, а й те, за
якими законами вона живе нині. Значний вплив на формування
демократичної політичної культури майбутніх спеціалістів має вивчення
Конституції України. Зрозуміло, що без знання Основного закону держави
молода людина не реалізується як спеціаліст і громадянин. Тому актуальним
є вивчення курсу історії і теорії Української Конституції, який розглядає
систему становлення та розвитку українського конституційного процесу.
Важливість вивчення здобувачами вищої освіти таких дисциплін, як
філософія, політологія, соціологія, історія України та основи правових знань
для політичної освіти і виховання майбутніх спеціалістів очевидні. Проте, на
нашу думку, було б доцільно в процесі виховання їх політичної культури
використовувати досягнення однієї з найважливіших політологічних
дисциплін – "політичної психології". Адже вона вивчає "людський вимір"
політики: особливості та стереотипи сприйняття політичних подій, засвоєння
політичних цінностей, характерні ознаки й психологічні якості політичного
лідера тощо; політична психологія діагностує й вирішує важливі проблеми
політичного життя. Знайомство здобувачів вищої освіти з найважливішими
теоретичними та
методологічними аспектами політичної психології
допомогло б краще зорієнтуватися в причинах та мотиваціях дій акторів
політичного життя.
Слід звернути увагу й на необхідність вивчення іноземних мов,
передусім англійської. Адже чотири п‘ятих інформації, що міститься в
банках даних комп‘ютерів усього світу, записано англійською мовою. Майже
усі важливі книги або статті з‘являються друком або англійською мовою,
або перекладаються англійською. Тому наявність навичок іншомовного
спілкування надає можливість здобувачам вищої освіти України бути
поінформованими щодо подій, які відбуваються на сучасних міжнародних
теренах, озброюють їх досягненнями світової політики, сприяють їх
використанню у своїй практиці.
Отже, на викладачів дисциплін гуманітарного циклу вищих навчальних
закладів покладається велика відповідальність – навчити здобувачів вищої
освіти формувати власну громадянську позицію, поважати культуру інших
народів, адже здобуті політичні знання, які вони отримали у вузівських
аудиторіях, істотно впливають на майбутні погляди і політичну поведінку
особистості, а отже, і на функціонування політичної системи суспільства в
цілому.
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РОЗВИТОК СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Розвиток особистості стає необхідною умовою формування людини
XXI століття, від якої залежить подальша доля країни. Формування
особистості людини відбувається протягом всього життя, проте перiод
навчання у вищому навчальному закладi відіграє важливу 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 майбутній розвиток як особистості.
Питання розвитку світогляду студента в процесі вивчення соціальноекономічних дисциплін цікавило багатьох авторів, а саме: А. В. Сущенка, А.
В. Найдьонову, П. М. Коваля та ін.
Збільшення ціннісних орієнтацій під час професійної підготовки
повинно здійснюватись у трьох основних напрямках:
- формування загального ціннісного відношення студентів до професії;
- формування професійного образу студента;
- розвиток ціннісних орієнтацій образу майбутньої діяльності.
Таким чином, у студентів повинна сформуватися система професійноціннісних
орієнтацій,
які
визначатимуть
ставлення
особистості
до особливостей
професії,
показуватимуть
змістовну
сторону,
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основу професійної діяльності, її мету, а засоби регулюватимуть поведінку
особистості в професійній діяльності [1, с. 32].
Економічна освіта на сучасному етапі розвитку України визначається
завданнями переходу до демократичної і правової держави, ринкової
економіки, необхідності наближення й до світових тенденцій економічного і
суспільного розвитку. Розвиток освіти відбувається в структурі загального
процесу трансформації різних сторін суспільного життя, у тісно пов'язані з
перебудовою в інших сферах, одночасно виступаючи для них джерелом
забезпечення необхідним кадровим ресурсом.
Теорія розвитку економічної освіти є методологічною базою
освітянської діяльності в умовах формування суспільства, знань і соціально
орієнтованої економіки та визначає напрямки вирішення нагальних проблем
у сфері економічної освіти через розуміння її мети, завдань, змісту і
технологій.
Метою розвитку системи економічної освіти є інтенсивне накопичення
соціально-економічних знань і оптимізація їх використання як головного
потенційно необмеженого ресурсу розвитку українського суспільства і його
соціально орієнтованої економіки.
Завданнями економічної освіти є:
- виховання у майбутніх фахівців сучасного наукового світогляду і
цілісного соціально економічного світосприйняття , формування свідомості
членів суспільства на основі системного економічного мислення, що створює
для них можливості опановувати знання, вміння та навички економічної
діяльності;
- достатня кількість фахівців економічного профілю, здатних практично
реалізувати стратегію сталого економічного, соціального і духовного
розвитку України, для забезпечення високого рівня життя народу;
- створення умов для самореалізації особи як економічно активного
члена суспільства, здатного долучатися до економічного життя країни;
- встановлення європейської системи заліку знань, розвиток критеріїв і
методології оцінки якості викладання;
- задоволення потреб суспільства і держави у фахівцях економічного
профілю, здатних практично реалізувати стратегію сталого економічного,
соціального і духовного розвитку України,для забезпечення високого рівня
життя народу;
- забезпечення мобільності студентів і викладачів;
- нарощування потенціалу професійно-викладацького складу та
підвищення його соціального статусу;
- розвиток економічної науки у ВНЗ як основи забезпечення постійного
оновлення змісту, підвищення якості навчання в освітніх установах різних
форм власності;
- вдосконалення управління і організаційно-економічного механізму
функціонування навчальних закладів освіти;
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- створення умов для соціальної співпраці учасників навчального
процесу [2, с. 43].
Формування економічних знань реалізується через поєднання
пізнавальних, теоретичних і практичних компонентів навчання. Причому
пізнавальні компоненти створюють не тільки систему фінансових,
технологічних, технічних, економічних правових знань, а й визначають
внутрішню культуру молоді, формують її готовність до свідомої гармонізації
стосунків «Людина – суспільство – природа – економіка». До теоретичних
компонентів навчання належить світогляд і вміння творчо мислити, які
створюють підґрунтя економічно доцільних і водночас соціально
відповідальних рішень, дослідницьких навичок, практичних умінь.
Практичні компоненти економічно освіченої людини становлять
мотивацію та вміння постійно підвищувати компетентність і практично
використовувати нові знання для вдосконалення та розвитку технічного,
технологічного, фінансового, соціально-екологічного, правового та іншого
процесів; розвивати особистісний і колективний потенціал економічної
діяльності на засадах соціального партнерства і соціальної відповідальності.
Закордонна практика високорозвинених країн, зокрема США,
Англії, Франції, Японії та інших, 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 [3, с. 23].
Отже, основним 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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Наразі питання розвитку студента у процесі вивчення економічних
дисциплін є досить сучасним, адже це особлива сфера життєдіяльності
людини й суспільства, яка має свої об‘єктивні закони і невирішені проблеми.
Дану проблему досліджували та аналізували Н. М. Пилипенко.,
В. Є. Виноградова, Г. Чередніченко та ін. Вивчення праць цих фахівців
дозволяє визначити, які фактори впливають на професійний саморозвиток
особистості.
Головним завданням вищих навчальних закладів (ВНЗ) є надання
майбутнім фахівцям системи знань, умінь та навичок, що гарантують
виконання ними своїх функціональних обов‘язків, а також забезпечення
культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання
молодих людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси
навчання та виховання повинні бути нероздільні, послідовні та безперервні,
а їх метою має бути не лише теоретична і практична підготовка, а й духовне
збагачення майбутніх фахівців, здатних до саморозвитку особистості.
Підготовка фахівця в сьогоднішніх умовах процес складний та не
однозначний. Перш за все, це пов‘язано з тим, що суспільство в період
глобалізації розвивається за умов впливу на нього інноваційних технологій.
Такі тенденції змушують освітян задуматися над тим яким має бути сучасна
особистість.
Основою існування і розвитку людської цивілізації є економіка. При
цьому історичний поступ суспільства характеризується постійним
ускладненням економічних процесів, які з часом стають предметом
наукового вивчення. Це зумовило зародження економічної думки і згодом
економічної теорії. Пізнання законів ринкової економіки – велике досягнення
людства. Воно дає змогу приборкувати стихійність і некерованість
економічних змін, вносить свідоме і планомірне начало увесь соціальноекономічний розвиток суспільства.
Власне кажучи, наука, яка вивчає поведінку господарюючих суб‘єктів на
різних рівнях економічної системи ( сім‘ї, фірми, держави, а тепер уже і світу
в цілому), мотиви та фактори прийняття ними рішень, одним людям
видається над складною й не доступною. З цього випливає той висновок, що
людина котра вирішила зайнятися професійною діяльністю у царині
економіки, наприклад, фінансами чи обліком, банківською справою чи
економікою підприємства, повинна спрямувати максимум зусиль на серйозне
та систематичне засвоєння тих економічних знань, які пройшли
випробування часом, або господарською практикою. Чим вищий рівень
економічної ерудиції, та ще і підкріплений навичками і уміннями
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застосування набутих знань, тим вищий рейтинг фахівця, тим вище
цінуються його послуги на ринку праці, себто більшою стає його винагорода.
Роль економіки в усіх сферах людської діяльності сьогодні суттєво
зросла, розширилися межі її застосування. Завдяки створенню електронних
обчислювальних машин математичні методи набули широкого використання
у фізиці, біології, економіці, екології, соціології та ін. За сучасних умов
модернізації та інформатизації праці успішно використовувати можливості
інноваційних технологій у професійній діяльності можуть лише фахівці, які
володіють
розвинутим
математичним
мисленням,
комп‘ютерноюграмотністю, навичками творчої пошукової роботи [1, с. 118].
Процеси інтеграції світової спільноти, зокрема в галузі економіки,
призводять до змін у вимогах, що висуваються до кваліфікаційної
характеристики сучасного економіста. За цих умов особливого значення
набувають такі якості випускника вищого навчальног закладу, як високий
професіоналізм, ініціативність нетрадиційних задач, креативність, здатність
до самоосвіти, до налагодження ділових контактів з іноземними партнерами
та кваліфікованої професійної діяльності в іншомовному середовищі [3, с. 3].
Професійна підготовка майбутнього економіста педагогічний процес,
результатом якого є формування професійної компетентності майбутнього
економіста, що є важливою характеристикою діяльності фахівця, його
інтегративною якість, синтезом професійних компетенцій та особистісних
професійно важливих якостей. Компоненти професійної компетентності
фахівців-економістів компетенції: операційну, комунікативну, інформаційну,
міжкультурну. Міжкультурна компетенція одним з системо утворюючих
чинників професійної компетентності економістів.
Початок третього тисячоліття характеризується тим, що одночасно з
формуванням світової ринкової економіки відбувається процес народження
фахівця сучасного типу, в якому набувають особливого значення
взаємовідносини як між учасниками економічної діяльності так і між
викладачами, що передбачає невпинне і послідовне впровадження
технологічних, управлінських та інших рішень, які спрямовані на
підвищення ефективності використання сучасних методів і принципів
педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі вищого учбового
закладу [2, с. 50].
Професія економіста, як відзначають дослідники, відноситься до типу
«Людина – Знакова система» та пов‘язана з переробкою інформації, її
визначають за особливостями предмета праці. Професії програміста,
системного адміністратора, економіста, бухгалтера пов'язані з роботою з
цифрами, формулами, таблицями [3, с. 6].
Вищі навчальні заклади є осередками, де народжуються і розвиваються
перспективні технології майбутнього. Аналіз головних чинників впливу на
зміни в системі вищої освіти України дає нам змогу стверджувати, що
система вищої освіти не повинна віддалятися від життя, перетворюватися на
замкнений, ринок «освітянських послуг», вона має стати основою розвитку
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науки, економіки, культури та безпосередньо брати участь у розв‘язанні
завдань науково-технічного розвитку країни: освіта стає головним
показником інтелектуального, культурного, духовного, соціального,
економічного розвитку суспільства та держави [3, с. 10].
Завданням вищої освіти є формування цілісного світогляду, певної
життєвої позиції випускника ВНЗ, який має володіти високими
професійними знаннями та навичками відповідно до вимог суспільства.
Перетворення знань на світоглядні установки і переконання формується в
процесі діяльності індивіда. Тому за час набуття людиною освіти, необхідно
створити усі необхідні умови, за яких вона могла б отримати якісну освіту,
реалізувати власні прагнення, мати особисту життєву позицію [3, с. 5].
Перспективи
майбутнього
соціально
економічного
розвитку
Українибагато в чому залежать від професійно побудованої технології
веденнянавчально-виховногопроцесу, спроектований педагогічних впливів
викладачів вузу.
Отже, сутність підготовки фахівця полягає у становленні у нього
системи знань і якостей особистості, необхідних для виконання різних
функцій професійної роботи педагога. Адже професійний розвиток (зокрема
саморозвиток) працівника різних сфер виробництва тісно пов‗язаний з
особистісним становленням. У цьому контексті актуальною є проблема
формування умов для професійного становлення подальших фахівців.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Для часу, в якому ми живемо, характерні кардинальні зміни в політиці,
економіці та суспільному житті. Сьогодні для економіки України особливо
потрібні люди, здатні працювати активно, зацікавлено, з високою
професійною майстерністю та з новаторським підходом. Важливим у цьому
плані є формування у молоді нового наукового економічного мислення,
прагнення до аналізу результатів індивідуальної та колективної праці. Зміни
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у розвитку продуктивних сил, економічних відносин вимагають постійного
оновлення шляхів, форм і методів економічної освіти і виховання молоді.
Дослідження даної проблеми дозволяє розглянути та проаналізувати
вимоги, що ставляться до підготовки фахівців економічного профілю в
сучасних умовах ринкових відносин господарювання, узагальнити фактори,
які впливають на світогляд студентів при вивчені соціально-економічних
дисциплін. Усі ці обставини й обумовлюють актуальність даної теми та
необхідність більш глибокого вивчення проблем розвитку світогляду
студента під час вивчення соціально-економічних наук [1, с. 40] .
Основною метою вивчення соціально-економічних дисциплін є
формування економічного мислення, закріплення знань, вироблення навиків
аналізу, розуміння світових теоретичних та
практичних здобутків
економічної тематики, застосування соціально-економічних положень для
розгляду актуальних проблем української економіки
Значний внесок в аналіз причин і розроблення шляхів вирішення
проблеми вивчення соціально-економічних дисциплін зробили такі вчені:
О.В. Аксьонова, Т.І. Бугайова, В.В. Орлов, О.Є. Попов та ряд інших
дослідників. Вони не лише теоретично обґрунтували принципи вивчення
дисциплін, але й дали конкретні практичні пропозиції, що були використані
для розроблення цілої низки заходів, що прямо або опосередковано
впливають на розвиток світогляду студентів.
Ринкові умови діяльності підприємств та організацій, з одного боку, і
надлишок фахівців - економістів, з іншого, ставлять випускників відповідної
професійної спеціалізації в жорсткі умови конкуренції на ринку праці.
Досягти успіху вони можуть лише за умов набуття високої професійної
підготовки у вузі та вміння виявити свої професійно важливі якості під час
проходження виробничої практики, стажування чи випробування при вступі
на роботу. Тільки таким чином, викликавши зацікавлення з боку роботодавця
до себе як до прекрасного майбутнього працівника, випускник може
отримати добру роботу за спеціальністю. В умовах конкуренції на ринку
праці випускник вищої школи потребує не лише високого кваліфікаційного
рівня. Сучасний молодий спеціаліст- економіст повинен творчо
використовувати добуті знання в роботі, повсякчас збагачувати їх, уміти
самостійно розв‘язувати будь-яку проблему. Конкурентноздатність
випускників значною мірою залежить від якості оволодіння сучасними
економічними знаннями, ступеня економічної культури, уміння мислити і
діяти в категоріальній системі ринкової економіки.
Соціально-економічні науки завжди відіграють важливу роль у
формуванні
особистості студента, незалежно від його професійної
підготовки, майбутнього місця роботи та власних інтересів.
Важливими особливостями світогляду молодих фахівців соціальноекономічних наук є:
- освітньо-професійний рівень, інтелектуальний та творчий потенціал,
який охоплює рівень та якість здобутої професійної освіти, її відповідність
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потребам економіки, професіоналізм, нагромаджений інтелектуальний
потенціал, творче відношення до праці;
- професійну мобільність працівника, його здатність і готовність до
освоєння нових професійних знань, підвищення кваліфікації, до пошуку
більш привабливого ринку праці, але і в рамках національного та
міжнародного ринків праці;
- рівень здоров‘я, здатність витримувати сучасний ритм та інтенсивність
праці, здатність фізично і психічно адаптуватися до швидких змін умов
праці;
економічне становище, рівень життя, що забезпечує доступ до
якісної освіти, охорони здоров‘я, дає змогу здійснювати більш тривалий
пошук від- повідного робочого місця;
- соціально-ментальні риси, такі як активність, ініціативність,
відповідальність, готовність до співпраці, до роботи в колективі [3, с. 124].
Під час вивчення соціально-економічних наук студенти повинні
володіти такими уміннями:
- аналізувати економічні процеси та явища і точки зору щодо їх впливу
на соціальний розвиток людини і суспільства;
- аналізувати соціальні проблеми функціонування й розвитку економіки;
- осмислювати і давати всебічну характеристику основних соціальноекономічних змін у сучасному суспільстві;
- розкривати особливості впливу соціально-економічних перетворень на
трансформаційні процеси; оцінювати можливі позитивні й негативні
наслідки реалізації прийнятих у соціально-екокомічній сфері рішень;
- розробляти пропозиції щодо практичного використання соціальноекономічних знань у цілеспрямованій соціально-економічній трансформації
суспільства [ 4, с. 20].
Рівні сформованості економічного мислення студента під час вивчення
соціально-економічних дисциплін можна проаналізувати за допомогою
таблиці 1.
Таблиця 1
Рівні сформованості економічного мислення студентів
ғ

1

Найменуванн
я рівнів

Низький

Характеристика
У студента переважає чекання прийняття
рішення з економічних проблем більш
сильним економічним суб‘єктом. Він виявляє
слабкий пізнавальний інтерес, пасивний у
поводженні, не орієнтується на саморозвиток.
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Розуміння необхідності відповідального
підходу до будь-яких видів економічної
2
Достатній
діяльності у студента поєднується з чеканням
вирішення цих проблем більш сильним
суб‘єктом.
Підвищений інтерес студента до професії
3
Високий
з економічної точки зору. Розуміння
необхідності відповідального підходу до
будь-яких видів економічної діяльності.
Серед зазначених вище рівнів і критеріїв сформованості економічного
мислення можна проаналізувати якість підготовки студентів під час вивчення
соціально-економічних наук [2, с.11].
У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що
роль соціально-економічних наук у формуванні особистості студента є
важливим фактором для створення світогляду майбутнього фахівця.
Соціально-економічні дисципліни доводять, що кожна особа пізнаючи ці
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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РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Поєднання гуманітарної підготовки з професійною кваліфікацією
майбутніх спеціалістів – одна з найактуальніших проблем діяльності вищих
навчальних закладів економічного профілю. На сьогоднішній день важливим
гуманітарним чинником гармонійного розвитку сучасного суспільства є
освіта, наука та культура. Наявність гуманітарної складової в освіті та в
суспільстві в цілому уможливлює творчу реалізацію особистості в соціумі.
Головним завданням кожного вищого навчального закладу – є навчання
і виховання молодої особистості, яка зможе самостійно вирішувати складні
політичні, економічні, соціальні, культурні та інші проблеми які з‘являються
у сучасному суспільстві. Для виконання цього завдання, важлива роль
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відводиться соціально-гуманітарним наукам, які формують особистість
здобувача відповідно до сучасних і реальних вимог нашого суспільства,
навчають його логічному, історико-філософському мисленню, пояснюють
навички політичного і соціально-економічного аналізу процесів, які
відбуваються, та розкривають особливості культурного розвитку нашого
швидкоплинного світу.
Дослідженню зазначеної проблеми надається дедалі більше уваги,
зокрема вона висвітлюється в працях В.П. Андрущенка, А.А. Карнауха, В.Г.
Кременя, О.В. Бабкіної, В.Д. Бабкіна, І.М. Варзаря, В.П. Горбатенка, К.М.
Левківського, М.П. Лукашевича, М.І. Михальченка, Ф.М. Рудича, С.Г.
Рябова, З.Ф. Самчука, В.М. Ткаченка, Ю.С. Шемшученка та інших.
Незважаючи на значні наукові досліження вивчення гуманітарних дисциплін
в контексті підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, дана
проблема потребує подальшого вивчення та дослідження.
Реформування української вищої освіти, зокрема в галузі викладання
соціально-гуманітарних наук та їх сучасного впливу на студентську молодь,
як у змістовному так і в управлінському аспектах, сьогодні повинно
спиратись на нові ідеї та принципи, що забезпечують формування моральних
та вольових якостей активної, незалежної і творчої особистості студента.
Зокрема, науковець О.Плавуцька зазначає, що зміст фахових дисциплін
необхідно доповнювати інформацією культурологічного характеру, яка
повинна відображати духовні надбання людства, що здатні витончувати
сприйняття й мислення студентів [2, с.151].
Роль соціально-гуманітарних дисциплін у процесі становлення
майбутніх спеціалістів економічного профілю дуже важлива. До головних
завдань циклу належать:
- проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботи згідно
з освітніми стандартами;
- вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах;
- вивчення суспільства як цілісної системи, дослідження механізмів
функціонування й розвитку різних соціальних груп;
- вивчення культури як суспільного явища, що пояснює чисельні
процеси духовного й соціального життя людини.
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 [1, с.270].
Вчений А.Романовський зазначає, що тільки гуманітарна підготовка
здатна дати людині можливість зрозуміти складність та багаторівневість
буття, поглибити її мислення, забезпечувати цілісність і системність
світосприйняття, світорозуміння і світогляду [4, с.130].
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Причинами негативного ставлення до вивчення гуманітарних дисциплін
у вищих економічних навчальних закладах виявляють ті упущення, які,
власне, і заважають діалектичній єдності природничо-наукового і
гуманітарного знання:
- слабкість матеріально-технічної бази викладання гуманітарних
предметів, навчальні програми не відповідають потребам професійної
діяльності;
- зменшення кількості годин;
- орієнтування на спеціалістів вузькопрофільного орієнтування;
- впровадження тестових завдань на іспитах та ін.
Гуманітарні дисципліни забезпечують не тільки освітній рівень знань
студента, вони несуть в собі досить важливий виховний аспект. Виховна
складова забезпечує цілий ряд основних суспільних взаємин, зокрема:
культури спілкування, мовлення, поведінки, толерантності, поваги,
ввічливості, взаємодопомоги, взаємовиручки, справедливості, чесності та ін.
Виховання несе в собі великий духовний потенціал, це цілісний процес
формування і розвитку естетичної емоційно-почуттєвої і ціннісної свідомості
особистості та відповідної діяльності під впливом мистецтва і різноманітних
естетичних об‘єктів і явищ реальності.
Гуманітарні дисципліни у вищому економічному навчальному закладі
ставлять перед собою цілі, які будуть реалізовані у професійній діяльності
майбутніх спеціалістів технічного напряму, а саме:
- розвивати готовність майбутнього спеціаліста до сприйняття та
засвоєння естетично-художніх цінностей у мистецтві і в дійсності;
- вдосконалювати естетичні уподобання із врахуванням естетичнохудожньої свідомості;
- надання можливості самореалізації у вирішенні виробничих питань з
позиції морально-естетичних цінностей;
- формування творчих здібностей у сфері художньої, духовної, фізичної
культури [3].
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що
соціально-гуманітарні науки є узагальненою думкою усього людства, яка
ґрунтується на теоретичних надбаннях, здобутих у лоні різних наук багатьох
країн світу. Пізнання соціально-гуманітарних наук є однією із головних та
необхідних передумов для входження молодої особистості у
загальнокультурне світове співтовариство, формування при цьому її глибокої
світоглядної позиції і досягнення духовної самостійності у незалежному
суспільстві.
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вивчення дисциплін гуманітарного циклу / О.П. Плавуцька // «Український
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науковий журнал «Освіта регіону». Університет «Україна». – К. – Вид.ғ2,
2015. – С. 149 – 152.
3.
Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до
2020р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nas.gov.ua/PresidiumMeeting/Documents/110330.pdf]
4.
Романовський А.Г. Психолого-педагогическая подготовка
в
свете
концепции
формирования
гуманитарно-технической
элиты / А.Г. Романовский // Харьковская школа психологии: наследие и
современная наука / Отв.ред.Т.Б. Хомуленко, М.А. Кузнецов. – Х. :Изд-во
ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2014. – С. 129 – 139.
Наталія Салій
Науковий керівник: Ткачук І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Сучасні соціально-економічні умови в Україні висувають на перший
план питання підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців,
формування в них зацікавленості у здобутті професії та прагнення
самовдосконалення. Важливим є те, що процес засвоєння знань дисциплін
гуманітарного циклу дозволяє формувати студента не як «вузького»
спеціаліста, який виконує призначені йому функції, що призводить до
стандартизації особистості, а багатогранну гармонійну особистість, здатну
розкрити і реалізувати власний потенціал, зокрема лідерський, оскільки
поняття «гуманітарний» (від лат. humanitas – людська природа, освіченість)
означає «звернений до людської особистості, до прав та інтересів людини»
[2, с.421].
Метою статті є, по-перше, з`ясувати, якими знаннями, вміннями та
навичками повинен оволодіти студент на заняттях гуманітарного циклу; подруге, сформулювати мету професійної підготовки майбутніх фахівців на
заняттях із гуманітарних дисциплін.
Виникає необхідність визначити, якими знаннями, вміннями та
навичками повинен володіти студент у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін. Проаналізувавши низку робіт видатних науковців та педагогів, які
досліджували ці питання: Р. Мартинова, С. Єрмоленко, Н. Красногової, Є.
Дудинової, А. Мироненка, Г. Навчука, О. Проскурняк, та зваживши особисті
міркування можна акцентувати на таку практику навчання: постійна активна
соціальна взаємодія; співробітництво та сумісна діяльність; самостійний
пошук знань та ініціативність; багатостороння комунікація; самокритика та
самоконтроль; комунікативні вміння; розвиток творчих здібностей;
самонавчання; особиста відповідальність за свій професійний розвиток.
У звичайних реаліях студенти мають певні уміння щодо виконання тих
чи інших завдань і працюють відповідно до «шаблону», в них є розуміння
певної структури як діяти у тій чи інший ситуації, як виконувати завдання.
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Відповідно до цього вони працюють і виконують поставлені задачі і
отримують певний результат. Проте дуже важливо, щоб студент не
зупинявся на цьому, а розвиток йшов далі, тому що лише такий характер
навчання не приносить користі, в такому випадку це лише чисто формальне
виконання роботи [1, с.9-11].
Найвищій рівень розвитку особистості студента - творчій. Він формує
творчу особистість не лише як майбутнього фахівця, а загалом особистість у
соціумі. Даного рівня дуже важливо досягати кожному студенту, оскільки
ринок праці України навантажений людьми, які виконують свою роботу
клішіровано, не привносячи свою індивідуальність в роботу. Необхідні саме
творчі люди, які будуть привносити щось нове, розвивати нашу науку,
працювати на благо своєї країни, привносячи нові ідеї в свою професію. На
цьому рівні студенти мають своє бачення, враження про те, як треба
виконувати роботи, шукають свої підходи, згодні чи незгодні з думками
інших людей і формують свою думку, які можуть у своєму навчанні
переносити до інших [5, с.358].
Залучення до творчої діяльності здійснюється в процесі вивчення
дисциплін гуманітарного циклу. Наприклад під час читання текстів
пропонується продовжити текст, змінити кінцівку чи зобразити закінчення
художними засобами, заохочується участь в груповому творчому процесі,
студенти перебувають у режимі спілкування з чим-небудь або з ким-небудь:
художнім текстом, уявленим автором, літературним героєм, критиком,
реальним співрозмовником, викладачем та ін. [4, с. 32–39].
Такий творчій досвід можна отримати в ході виконання тих чи інших
завдань. Це може бути як індивідуальна робота, так і групова. Студенти
пишуть твори, перекладають тексти, висловлюють думки, творчо аналізують
ситуацію і так чином вони формують власне бачення кожної ситуації. Це такі
завдання як, наприклад, написання курсових, наукових, дипломних робіт.
Студент обирає проблематику, працює над нею самостійно, проводить
дослідження і головне бачить свій результат.
Такий підхід сприяє розвитку мислення, мовлення, фантазії, емоційної
сфери, особистих здібностей, формуванню моральних почуттів, вольових
якостей, самосвідомості і самоконтролю, уміння співпрацювати та
взаємодіяти.
Отже бажана установка в процесі навчання студента – творча складова
і оригінальність мислення, намагання реалізувати індивідуальні цілі навчання
на основі вимог до змісту навчання на заняттях із гуманітарних дисциплін
усвідомлюючи, що це все студент робить в першу чергу для особистого
розвитку. Зокрема розвивати професійні комунікативні навички, навички
постійної активної соціальної взаємодії, співробітництва, самостійного
пошуку знань та ініціативності, раціональну самокритику, самоконтроль,
розвиватиме творчі здібності та вміння виробляти нові знання на основі свого
практичного досвіду, відповідальності за своє професійне зростання;
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підвищуватиме мотивацію до професійної діяльності та забезпечить
підвищення успішності.
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Тетяна Сергієнко
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Попри те, що система освіти в Україні перебуває в стані глибоких
реформаторських рухів і на сьогодні в цій царині суспільного розвитку маємо
більше запитань, ніж відповідей, необхідність підготовки студентів із
високим рівнем знання іноземної мови, відповідно до європейських
стандартів,
сумніву
не
викликає.
Безперечно,
рівень
конкурентоспроможності сучасного фахівця значно залежить не лише від
рівня оволодіння ним певним фахом, але і від рівня соціально-культурних
компетенцій, в першу чергу, знання іноземних мов.
Зважаючи на те, що в умовах євроінтеграції володіння іноземними
мовами стало важливим елементом професійної діяльності, при вивченні
іноземних мов у вищій школі дедалі більша увага приділяється фаховій її
специфіці, спрямованостi на реалізацію необхідних завдань професійної
реалізації. А це, своєю чергою, зумовлює нові вимоги до методики
викладання дисицпліни.
Зауважимо, питанням вивчення іноземних мов як мов професійної
взаємодії протягом останнього часу фахівці приділяли чимало уваги
(Н. Гальскова, О. Поляков, А. Леонтєв, T. Хатчинсон, A. Ватерс, ін.). Та
актуальність даної проблеми від того не зменшилася, а її дослідження надалі
залишається на часі.
Метою даної розвідки є обґрунтування необхідності вивчення іноземної
мови студентами економічних спеціальностей.
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Вивчення іноземних мов було та залишається невід'ємною складовою
процесу навчання студентів у вищих навчальних закладах. Рівень знань
іноземної мови є одним із ключових елементів кваліфікаційної
характеристики випускника вузу та ключовим елементом резюме при
працевлаштуванні [1].
Метою навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладах є
формування іншомовної соціально-культурної компетенції – умінь та
навичок ділового спілкування в усній і письмовій формі відповідно до фаху.
Студент в процесі оволодіння іноземною мовою повинен дотримуватись
традицій і норм, усталених у країні, мову якої вивчає.
Студентам – майбутнім спеціалістам – необхідно здобути іншомовну
професійно-спрямовану комунікативну компетенцію, яка вважається
сформованою при умові, якщо він використовує іноземну мову, щоб
самостійно отримувати та розширювати свої навички усного та письмового
спілкування [3].
Як відомо, серед студентів економічних спеціальностей найбільш
розповсюдженими є вивчення англійської та німецької мов. Адже, англійська
мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і
техніки, науки і мистецтв. 80 % ділового мовного простору займає саме вона.
Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п'ять років попит на
неї значно зріс, перш за все з огляду на появу в Україні багатьох німецьких
підприємців та інвесторів. Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини,
наприклад, сантехніка, меблі, електроніка, автомобілі. А отже, потрібні люди,
які можуть з цими імпортерами спілкуватися. Знання німецької мови також
вітається в представництвах німецьких банків [2, с. 232].
Студентам економічних спеціальностей за допомогою певних технічних
засобів зв'язку, безпосереднього спілкування з іноземцями та ділових
контактів важливо вивчати та аналізувати можливості закордонних
партнерів, їх роботу, з метою впровадження нових методів у майбутню
роботу [1].
Та, попри значну роль іноземної мови в житті суспільства в цілому та
особистості зокрема, перед викладачами та студентами економічних
спеціальностей стоїть проблема обмеженої кількості годин, виділеної на її
вивчення. Саме тому викладачами повинні використовуватися лише певні
методи та технології навчання, застосування яких сприятиме раціональному
використанню часу, відведеного на проведення практичних занять та
самостійну роботу студентів, яка набуває особливої актуальності при
вивченні іноземної мови, оскільки стимулює останніх до самовдосконалення,
роботи зі спеціальною літературою, виробляє навички самостійного
опрацювання матеріалу.
Таким чином, питання пошуку оптимальної та ефективної методики
викладання іноземних для студентів економічних спеціальностей в сучасних
умовах є досить актуальним. Рух у заданому напрямку, на наше переконання,
має відбуватися в площині поєднання традиційних та інноваційних методів
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навчання. При активному використанні сучасних педагогічних технологій в
процесі навчання іноземної мови студенти-економісти матимуть позитивний
результат у засвоєнні та використані іноземної мови в своїй професійній
сфері.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕНОСТІ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Сучасний спосіб життя зумовлює таке існування цінностей, де
найвищою постає та, яка визначає сенс життя особистості, всю мотивацію її
існування. Україна як незалежна держава, що не так давно стала на
самостійний шлях формування нових соціально-економічних, політичних,
духовних орієнтирів, свої ідеї, мрії та сподівання значною мірою пов‘язує з
молоддю. Визначити цінності молоді, якими вона оперує сьогодні і які
складають її внутрішній світ та формують ставлення до навколишнього світу,
– ось головні напрямки роботи науковців у галузях психології, соціології,
філософії.
Проблему виховання духовних цінностей у молоді достатньо глибоко
вивчали Бех І. Д., Головатий М. Ф., Дубчак Г. М., Козаков В. М., Пірен М. І.,
Ребер А.,
Рокич М.,
Савчин М. В.,
Таланчук П. М.,
Хмелько В. Є.,
Щепанський Я., Ядов В. О. та інші.
Метою дослідження є пошук системи факторів, що впливають на
формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді.
Культура молодих сучасників формується в умовах трансформації
сучасного українського суспільства та переосмислення духовних цінностей,
норм, ідеалів та ідей, що становлять основу визначення пріоритетних
напрямів розвитку держави, в тому числі і на формування та становлення
демократичних ціннісних засад.
Аналіз останніх досліджень та публікацій вказує на те, що в ієрархії
термінальних (ті, що орієнтовані на тривалу життєву перспективу) цінностей
сучасної молоді перше місце посідають цінності психічного та фізичного
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здоров‘я. І це зрозуміло, оскільки в наш час здоров‘я виходить на перший
план, і щоб чогось досягти у житті, потрібно мати задовільний стан здоров‘я.
На другому місці перебуває любов, під якою молодь розуміє духовну та
фізичну близькість із коханою людиною. Третє місце в ієрархії цінностей
займає щасливе сімейне життя. Проте, не користуються повагою такі
термінальні цінності як громадське покликання, а також продуктивне життя
як максимально повне використання своїх можливостей, сил та здібностей.
Це можна пояснити тим, що молодь лише готується вступити в доросле
самостійне життя, а тому орієнтація на подібні цінності стане характерною
для них на наступних вікових етапах.
В ієрархічній же структурі інструментальних (ті, що відбираються для
досягнення цілей життя) цінностей сучасної молоді перше місце посідає
життєрадісність, почуття гумору. Друге місце займає чесність, правдивість,
щирість. Мова йде про щирість у стосунках, зокрема у стосунках із близькою
людиною, товаришами. Таким чином, любов як життєва мета, досягається за
допомогою відвертості у стосунках між двома людьми. Третє місце серед
інструментальних цінностей належить такій цінності як акуратність, вміння
тримати речі в порядку, досягати порядку у справах. Натомість
непримиренність до недоліків в собі та в інших перебуває на останньому
місці [2, с. 18].
Серед провідних факторів, що здійснюють вплив на формування
ціннісних орієнтацій молодих людей, вчені виділяють такі: сімейне
виховання як одну з перших та найґрунтовніших основ формування
особистості; освітнє середовище, де розвиток особистості продовжується в
активному спілкуванні з видатними людьми. В умовах сьогодення, коли
відбувається бурхливий розвиток мультимедійного простору, не говорити
про його вплив на становлення особистості є недоречним. Засоби масової
інформації (ЗМІ), в тому числі Інтернет-технології, неабияк впливають на
формування ціннісних орієнтацій молодих індивідів [4, с. 74].
Живучи в ХХІ ст., неможна не акцентувати увагу на такому факторі
формування цінностей людства як ЗМІ. Молоді люди, які активно реагують
на зміни, що відбуваються, й охоче сприймають все нове, – не мають
достатнього соціального досвіду та багажу знань для верифікації медійної
інформації, майже повністю довіряючи їй.
Саме через ЗМІ серед різних категорій населення пропагуються певні
ціннісні установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки, внаслідок
чого спільні смаки і форми культурного споживання поширюються у
суспільстві.
Поряд із телебаченням, за масштабами впливу на свідомість аудиторії,
розташований і Інтернет-простір. Даний канал комунікації з роками стає все
доступнішим і впливовішим у суспільстві [4, с. 73].
Як вже відзначалось, однією із інституцій, що здійснює вагомий вплив
на формування ціннісних орієнтацій сучасного молодого покоління, є освіта.
Вона має сприяти розвитку особистості, її структурних основ, які
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допоможуть підняти рівень її культури, зорієнтують на досягнення високих
моральних ідеалів, на прояв творчої активності [1, с. 117].
Як у школі, так і у вищих навчальних закладах (ВНЗ) повинна бути
розроблена чітка система морального виховання молодого покоління, що в
свою чергу допоможе сформувати у молодої особи орієнтацію на такі базові
цінності: гуманне ставлення до людей; суб‘єктивне усвідомлення зобов‘язань
перед самим собою, колективом, своєю країною; неприйняття
несправедливості; прагнення підвищити свій життєвий потенціал; вірність
обов‘язкам; шанобливе ставлення до своєї родини, до старших; позитивний
вплив на оточення. Адже саме це покоління буде керувати країною, очолить
провідні організації і відомства. Саме на сучасну молодь, молодих
спеціалістів покладається величезна відповідальність за створення нового,
сучасного суспільства, враховуючи помилки минулого і використовуючи
нові підходи у розвитку.
Ще одним чинником, що відіграє важливу роль у формуванні ціннісних
орієнтацій сучасної молоді, виступає група однолітків.
Саме група ровесників з її нормами і цінностями відіграє вирішальну
роль у засвоєнні молодою особою певного соціального досвіду, в становленні
її особистості в цілому. Зміст діяльності даної групи, її ціннісно-нормативні
уявлення значною мірою визначають її моральне обличчя, тобто змістовний
бік процесу соціалізації в цьому віці. Референтна група справляє істотний
вплив на формування особистості, її поводження в групі. Вона є джерелом
норм поводження, установок, ціннісних орієнтацій для індивіда. За
допомогою референтних груп формується певний тип поведінки особистості,
здійснюється соціальний контроль за її поводженням, тому в цілому
референтні групи – необхідний фактор соціалізації особистості [3, с. 59].
Отже, формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному
українському суспільстві проявляється в одночасному впливі на особистість
молодої людини різних факторів, які часто суперечать один одному. Молоді
складно зорієнтуватися у такому вирі подій, у насиченому різноманітними
правилами та нормами суспільстві, коли сімейне оточення диктує одні
манери поведінки, а з екранів телевізора лунають протилежні заклики. Тому
важливо наголосити, що роль таких соціальних інституцій як: сім‘я,
навчальний заклад, ЗМІ, група однолітків, важко переоцінити у вихованні
молодого покоління, адже саме вони формують у особистості власний погляд
на світ, на його норми та цінності. Але домінуючим фактором у формуванні
ціннісних орієнтацій виступає освіта, яка залучає особистість до цінностей
соціуму, культури, допомагає їй освоїти їх і визначити правильний вектор
майбутньої повідки і діяльності.
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ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Навчання і виховання складають основу сучасної освіти, що разом з
політичним, соціально-економічним та культурним рівнем життя,
характеризує людське суспільство у певний історичний період його розвитку.
У ХХІ столітті, коли відбувається перехід до інформаційно розвиненого
суспільства, вища освіта набуває особливого значення для розвитку всього
людства. Соціально-гуманітарні науки є узагальненою думкою усього
людства, яка ґрунтується на теоретичних надбаннях, здобутих у лоні різних
наук багатьох країн світу. Ідейною основою сучасних соціальногуманітарних наук – є загальнолюдські пріоритетні цінності, але головною
метою пізнання студентами цих наук – є обґрунтування оптимальних шляхів
та засобів досягнення соціальної справедливості, забезпечення громадської
злагоди, прогресивного розвитку суспільства та формування інтелектуальнотворчої особистості у культурному середовищі.
Гуманізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
допомагає
студентам
оволодіти
гуманістичними
цінностями,
загальнолюдською культурою, усвідомити значення людини у зміненні
навколишнього світу і формувати високі моральні та етичні принципи,
виступає важливим засобом розвитку сучасного світогляду молодої людини.
Вона впливає на підготовку широкоосвічених спеціалістів, інтелігентних
осіб, які зможуть у майбутньому під впливом своєї професійної діяльності
вирішувати складні науково-технічні та соціально політичні завдання.
Соціально-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;
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–необхідні для розуміння людиною моральних норм та їх свідомого
здійснення.
Унікальна функція вищої освіти у збереженні та примноженні наукових
та культурних багатств суспільства далеко не завжди усвідомлювалась у
повному обсязі. Переважаючий в нашій країні ідеологізований підхід до
розвитку освіти, довгі роки був орієнтований не стільки на духовне та
громадянське
становлення
людини,
скільки
на
підготовку
вузькоспеціалізованих кадрів. Це породило суму проблем, які негативним
чином вплинули на викладання суспільних наук у вищих навчальних
закладах та на їх сприйняття студентами, а саме:
–у суспільстві не всі й не завжди адекватно оцінювали роль суспільних
наук, їх виховну і просвітницьку, світоглядно-формуючу функції;
–нестача кваліфікованих вітчизняних спеціалістів у галузі соціології,
особливо у перші роки незалежності України;
–недостатнє інформаційно-технічне забезпечення навчального процесу з
цих наук.
Використання української мови як державної у навчально-виховній
діяльності та професійно-науковій роботі забезпечує пропаганду і розвиток
української мови серед студентів, науковців, збагачуючи словниковий склад
майбутніх професіоналів, додає престижу її використанню як в Україні, так і
поза її межами.
Гуманізація суспільної свідомості є основною метою соціальногуманітарної освіти яка впливає на формування особистості, здатної діяти,
виходячи з основоположних моральних цінностей. Досягнення цієї основної
мети визначає перед соціально-гуманітарними навчальними дисциплінами
рішення наступних завдань:
–допомогти молодій особистості усвідомити найважливіші гуманістичні
цінності та традиції нашого суспільства;
–сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних відносин,
їх соціокультурних та інших аспектів;
–оволодіти початковими знаннями про людину і суспільство (за
допомогою таких навчальних дисциплін, як історія України, філософія,
політологія, соціологія, культурологія студент формує своє особисте
уявлення про світ та місце у ньому людини);
–зорієнтувати студентів на вивчення дисциплін, які формують у них
розуміння себе як суб‘єкта соціальних відносин, розкривають особливості
взаємодії соціальних спільнот, сприяють самоідентифікації особистості, без
якої неможливо досягнути успіхів в обраній професії і в житті в цілому;
–засвоїти певну суму знань, що лежать в основі формування особистої
громадянської позиції, які допомагають виробити власну політичну позицію,
активізують процеси залучення молоді до політичного життя країни, в
умовах переоцінки цінностей перешкоджають падінню моралі та росту
злочинності, формують морально стабільного та відповідального за свої
вчинки громадянина;
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–підготувати спеціаліста задля ефективної самостійної діяльності в
сучасному економічно-правовому та соціокультурному середовищі;
–підготувати висококваліфікованого спеціаліста, компетентність якого
буде сприяти процесам євроінтеграції України.
Отже, можна зробити висновок, що гуманітарні знання завжди є
важливою частиною людської історії та культури, вони впливають на
розвиток у студентів широти поглядів, спостережень, творчих здібностей.
Знання, отримані ними у результаті пізнання цих наук, допомагають молодій
особистості розвивати свій духовний потенціал, розширювати свій кругозір,
збагачуватись різною науково-пізнавальною інформацією, вони сприяють
знаходженню нових галузей дослідження, збільшуючи пізнавальні
можливості студентів. Гуманітарні науки доводять, що кожна особа пізнаючи
ці 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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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУК НА
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ
У сучасних умовах виробництва зростає потреба у вищих навчальних
закладах, які займають особливе місце в системі освіти і готують фахівців
високої кваліфікації. Поєднавши в собі виховання, навчання і розвиток
особистості, створюючи умови для формування світогляду, що відповідає
складним реаліям зміни соціуму, система освіти повинна вивести суспільство
на якісно новий рівень його розвитку.
Наукові знання про світогляд сучасної молодої людини, про фактори, що
впливають на світоглядне самовизначення в юнацькому віці, умови і методи
його педагогічної підтримки розрізнені і фрагментарні. Дану проблему
досліджували такі науковці: Є. А. Подольська, Л. П. Гусак, В. М. Назаркіна,
А. О. Яковлєва, Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко, В. А. Чабан, Л. М. Шевченко.
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Світогляд як стійкий внутрішній стан людської свідомості – це
органічна єдність наукових поглядів і переконань з процесом їх пізнання,
творчого застосування, супутніми почуттями і емоційними переживаннями.
Він повсякденно проявляється в поведінці людини, в її відносинах зі світом.
Тому виховання світогляду не може бути лише формуванням чистої
свідомості. Насправді це складний процес одночасного, в органічній єдності,
розвитку наукової свідомості, культури мислення, почуттів і емоційних
відносин, цілеспрямованості і культури вольових дій.
Світогляд може з‘явитися тільки результатом цілісної, комплексної
організації навчально-виховного процесу: інтелектуально-емоційного
пізнання світу на заняттях і його самостійного освоєння позанавчальною
діяльністю. Свідомість студента як майбутнього фахівця – це система
поглядів і переконань, що формується насамперед у результаті освоєння
науки [1, с.127].
Сучасний світoгляд охоплює систему поглядів на oб‘єктивний світ і
місце людини в ньoму, на ставлення людини дo навколишньoї її прирoднoї і
соціальнoї дійснoсті і дo себе, а такoж oбумoвлені цими пoглядами oснoвні
життєві переконання, ідеали, принципи пізнання, діяльності і ціннісні
oрієнтації; інтегральне утвoрення, яке включає в себе узагальнені
повсякденні життєво-практичні, професійні, наукові знання, в якому
oсмислюється весь сенс людського життя, виражаються певні системи
ціннoстей, шикуються образи минулoгo і прoекти майбутньoгo; кoмплексну
фoрму свідoмoсті, щo oхoплює різні рівні дoсвіду, здатна рoзсунути вузькі
рамки пoвсякденнoсті, кoнкретнoгo часу і місця [2, с.150].
На сьогоднішній день формування світогляду є одним з основних
завдань вищих навчальних закладів, оскільки він накладає відбиток на
психіку і діяльність, на ставлення до майбутньої професії. Світогляд виступає
найбільш сильним чинником і вищим регулятором в поведінці і діяльності.
Він впливає на ціннісну орієнтацію людей і в значній мірі визначає
спрямованість в цілому, що позначається на характері і всій особистості.
Світогляд дієвий, якщо знання, уявлення, ідеї, які становлять його основу,
стали переконаннями. На відміну від знань, переконання – це більш складне
утворення, що представляє собою усталений сплав пізнавальних, емоційних і
вольових процесів.
Певною стратегією в рамках освітнього процесу у вищих навчальних
закладах є вивчення соціально-економічних дисциплін. Ця стратегія
реалізується на основі специфічних принципів. До їх складу поряд із
загальноприйнятими входять:
 безперервність освіти, що передбачає єдність усіх етапів формування
професійної мобільності майбутніх фахівців при вивченні гуманітарних
дисциплін;
 системності у формуванні світоглядних поглядів студентів;
 гуманізації, що виявляється в гуманістичній спрямованості підготовки
майбутніх фахівців, розкритті особистісного потенціалу студентів;
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 динамічності, що виражається в постійному передбаченні нових
тенденцій і змін у майбутній професійній діяльності, а також потреб ринку
праці;
 індивідуалізації, тобто врахування інтересів, нахилів та здібностей
студентів;
 міжпредметних зв‘язків, які передбачають взаємозв‘язок предметів
фундаментальної та гуманітарної підготовки [3, с.38].
Вивчаючи соціально-економічні науки, студенти засвоюють певні етапи
політичної економії, основні економічні закони і перспективи їх розвитку. У
процесі вивчення соціально-економічних наук формується економічне
мислення студентів, вони пізнають конкретно-історичний аналіз для
розуміння суспільних і економічних явищ та подій.
Також соціально-економічні дисципліни допомагають студентам
здобути навички роботи в команді, проектування і прогнозування соціальних
процесів, самостійності, відповідальності; надають лідерські якості,
виховують прагнення до гідного виконання громадянського обов‘язку.
Важливим фактором, що впливає на формування світогляду студентів, є
мотивація навчання (зокрема, мотивація щодо вивчення дисциплін
соціально-економічного профілю). Соціально-особистісні компетенції в
процесі вивчення соціально-економічних дисциплін можуть формуватися
тільки за умови наявності позитивної (внутрішньої і зовнішньої) мотивації до
вивчення даних дисциплін [4, с.159].
З вищесказаного, можна зробити висновок, що світогляд студентів
формується під впливом багатьох чинників. Не останнє місце серед них
посідає вивчення соціально-економічних наук, які допомагають молодій
особистості розвивати свій духовний потенціал, розширювати свій світогляд,
збагачуватись різною науково-пізнавальною інформацією, що збільшує
пізнавальні можливості студентів.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У
ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ
На сучасному етапі розбудови незалежної, демократичної, правової
Української держави нагальною справою спільноти виступає проблема
виховання нового покоління. Перегляд і переосмислення світоглядних
орієнтацій, значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають
удосконалення шляхів і методів формування у студентської молоді якісно
нового мислення та високого рівня національної самосвідомості.
Сьогодні система ціннісних орієнтацій суспільства в цілому і кожної
особистості зокрема зазнає суттєвих змін, які вимагають перегляду
аксіологічних пріоритетів, переосмислення світогляду та норм моралі.
Актуальним залишається питання формування професійних ціннісних
орієнтацій майбутніх фахівців в рамках підготовки до майбутньої
професійної діяльності. Зокрема, виокремлюється ряд гуманітарних
дисциплін, оскільки саме через них майбутній фахівець формує свої ціннісні
орієнтації, а для цього його власна система життєвих цінностей та позицій
повинна бути достатньо сформована вже на час закінчення вищого
навчального закладу. Тому ставиться за мету дослідити особливості вивчення
гуманітарних дисциплін студентами в контексті формування у останніх
професійних ціннісних орієнтацій [3].
У світлі цих тверджень актуальним завданням для вітчизняної системи
вищої освіти є формування потужної еліти нації: патріотичної,
високоморальної, активної, яка виявлятиме свою громадську позицію,
прагнутиме до самореалізації, тобто підготовка не просто фахівців, а
насамперед національно свідомих громадян.
У ході сучасних соціальних трансформацій, соціально-гуманітарні науки
у значній мірі визначають життєздатність людини, молодого громадянина,
який буде формувати та розвивати своє майбутнє і майбутнє своєї держави.
Соціально-гуманітарне осмислення цього феномену, який сприяє вихованню
особистості студента за сучасних умов та потреб суспільства , не може
залишити осторонь науковців, які досліджують ці педагогічно-виховні
питання з наукової точки зору, серед них: Н. Шип, Є. Горохова, А. Зоріна,
В. Андрущенко,Т. Колганова, В. Кузь, С. Никитина, В. Скотній та інші.
Сучасна епоха поставила перед освітою, її філософськими засадами
принципово нові найважливіші проблеми. Загострення глобальних проблем,
яке щораз більше загрожує знищенню людства, потребує саме суттєвих змін
усієї стратегії діяльності людства і формування того нового типу
практичного світогляду, який і визначає цю стратегію. У вирішенні цього
завдання, яке стало найважливішим не лише для сучасних мислителів,
політиків, а й для всього людства, головну роль, безумовно, повинна
відігравати сучасна освіта.
У системі вищої освіти спостерігається тенденція до зниження
позитивної мотивації щодо вивчення гуманітарних дисциплін, оскільки
студент, вступивши до вищого навчального закладу, налаштований
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насамперед на здобуття професійних знань, умінь та навичок. У результаті
тільки незначний відсоток майбутніх фахвців вільно володіють мовою
конструктивного діалогу чи полілогу, вміють правильно й доступно
формулювати професійну думку та суспільно-громадську позицію, а як
результат – не можуть знайти себе у професії та в соціумі, натомість часто
позиціонують себе і своє майбутнє поза межами України або взагалі не
пов‘язують своє майбутнє з обраною професією через відсутність
професійної мотивації. Отже, недостатнє уявлення про національну ідею та її
реалізацію в системі вищих закладів освіти, зокрема у викладанні
гуманітарних дисциплін, впливає на формування світогляду майбутньої еліти
України. У цьому контексті не йдеться про професійну відповідність, а
насамперед про особистісне самовираження [4].
У процесі навчання здобувачів рівень інтелектуального розвитку зростає
і розвивається як у соціальному, так і у культурному й національному
середовищі, проте можливі впливи негативних проявів на його розвиток
чужоземних культурних, соціальних й інших елементів може призвести до
відповідних порушень у формуванні світогляду особистості, її самооцінки,
самореалізації, удосконалення знань, навичок, кваліфікаційної відповідності
тощо.
Зміст дисциплін гуманітарного циклу являє собою сукупність теорій,
положень, норм, знань із таких галузей суспільства, що безпосередньо
стосується 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, свобода, права і обов‘язки людини, інформаційний
простір, охорона здоров‘я, соціальне забезпечення, праця, безпека
життєдіяльності, фізкультура, дозвілля тощо.
Навчальний матеріал з урахуванням особливостей виховного впливу
дисциплін гуманітарного циклу має сприяти формуванню у студентів
наступних умінь:

уміння визначати цілі й завдання застосування ціннісного
підходу у професійній діяльності;

уміння аналізувати конкретні ситуації в практиці професійної
діяльності та виокремлювати їх;

уміння самостійно передбачати труднощі в реалізації завдань
професійної діяльності майбутнього фахівця;

уміння аналізувати, коригувати власну професійну ціннісну
поведінку[2].
Гуманітарні дисципліни в поєднанні з професійно орієнтованими,
покликані забезпечити духовний розвиток, морально-естетичні цінності та
високий рівень культури молодого спеціаліста. У процесі такої співпраці
навчально-виховного процесу формується професійна компетентність, а
молода людина здатна сприймати розумне і творити майбутнє, тобто це
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розвиток почуття прекрасного, яке виявляється у вчинках і діях людини, в її
ставленні до праці й суспільства, в її манерах, формах спілкування з людьми.
Таким чином, поєднання гуманітарної і спеціалізованої освіти є
складним, багатогранним, постійно діючим, водночас і взаємозабезпечуючим
процесом у формуванні гармонійно розвиненої індивідуальнсті, особистості,
готової до сучасних викликів стрімкого розвитку як технічного прогресу, так
і людських взаємовідносин. Важливо не втратити в сучасних умовах такої
єдності. Адже в соціальному середовищі важливу роль відіграють не лише
економічні, політичні, соціальні, але й морально-духовні основи людських
взаємовідносин, що закладаються дисциплінами гуманітарного циклу [1].
Розглянувши вплив соціально-гуманітарних дисциплін у вищому
навчальному закладі маємо можливість сформулювати такі висновки, де
основними напрямами реформування політичної освіти є рівень професійної
підготовки викладачів, якість освітніх програм, методика навчання,
навчальна література, технічні засоби навчання; на вчителів і викладачів
покладається велика відповідальність, навчити молодь, виробити власну
громадянську позицію, поважати культуру інших народів, а здобуті знання,
які молодь отримала у ВНЗ істотно впливають на майбутні погляди і
політичну поведінку особистості, а отже, і на функціонування політичної
системи суспільства в цілому.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
______________________________________________________________
Юлія Беженар
Науковий керівник: Юрчик І.Б., ст.викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЖЛИВОСТІ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО
НАВЧАННЯ
У
ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
Однією з проблем сучасної освіти є необхідність набуття майбутнім
фахівцем економічного та професійного досвіду практичної діяльності ще на
етапі навчання у вищому навчальному закладі, а це досить важко здійснити з
умовами швидкого розвитку суспільства та невстигаючою за цим розвитком
формою викладання дисциплін. Через те, система підготовки сучасних
економістів в умовах ступеневої освіти, адаптації її до європейських
стандартів має бути спрямована, насамперед, на розвиток нестандартного
економічного мислення, формування культурних цінностей ведення бізнесу,
етики
ділового
спілкування,
особистісного
самовизначення,
загальноосвітньої, фахової, комунікативної компетенції майбутніх фахівців,
забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. [2]
Виконання завдань, що постали перед вищою освітою, вимагають
пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, розроблення
нових методів та організаційних форм взаємодії викладача і студента. Одним
із шляхів вдосконалення процесу навчання у сучасному вищому навчальному
закладі, реалізації принципів гуманізму та індивідуальних особливостей
студентів, здійснення особистісно-орієнтованого підходу у підготовці
фахівців є диференціація завдань і методики навчання залежно від
можливостей студентів. [5]
Диференційоване навчання - спеціально організована навчальнопізнавальна діяльність, яка з огляду на вік, індивідуальні особливості
суб'єктів навчання, соціальний досвід, спрямована на оптимальний фізичний,
духовний та психічний розвиток студентів, засвоєння необхідного обсягу
знань, практичних дій за різними навчальними планами і програмами.
Основною
метою
диференційованого
навчання
є
створення
найкомфортніших умов для ефективного навчання особи, забезпечуючи їй
досягнень такого рівня освоєння матеріалу, який відповідає її пізнавальним
можливостям. [4]
Сутність диференціації полягає у відкритості і варіативності навчання,
різноманітності методів, засобів і форм організації навчальної діяльності
шляхом заходів, які забезпечують кожному студентові засвоєння знань та
умінь на межі його можливостей. Успішність, результативність
диференційованого навчання зумовлюються конкретними завданнями
кожного етапу навчання, шляхами їх розв‘язання, врахуванням особливостей
студентів та педагогічної майстерності викладачів. [2].
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Студентів за їх навчальними можливостями можна умовно поділити на
такі групи:
- студенти
з дуже високими навчальними можливостями характеризуються здатністю швидко засвоювати матеріал, вільно вирішувати
завдання, з інтересом самостійно працювати, потребують завдань підвищеної
складності;
- студенти з високим рівнем навчальних можливостей - мають міцні
знання, володіють навичками самостійної роботи, не поступаються першій
групі в засвоєнні матеріалу, але не завжди старанно закріплюють вивчене, бо
їм не властива висока працездатність, потребують корекції їхньої роботи,
періодичного контролю навчальної діяльності;
- студенти з середніми навчальними можливостями - характеризуються
здатністю нормально вчитися, але потребують оперативної підтримки й
допомоги педагога;
- студенти з низькими навчальними можливостями - мають низький
рівень навчальної працездатності, потребують спеціального підходу
педагога. [5].
Групи студентів можуть бути гомогенні (однорідні), які складаються зі
студентів, що мають однаковий рівень навчальних можливостей, або
гетерогенні (змішані). Найефективнішою є змішана
група, але
продуктивність її роботи низька. Групування студентів за здібностями
супроводжується відповідними модифікаціями програм, коли кожна група
дотримується власного профілю навчання. Так, студенти з особливими
здібностями опановують складніші дисципліни. А для учнів із зниженим
інтелектом існує програма так званого базового навчання (вузько виробниче
спрямування) [3].
Цілеспрямована диференціація навчання здійснюється у кілька способів
(І. Клігман):
- Послідовне навчання. У перші два-три роки навчання студенти
вивчають загальнонаукові і загально-професійні предмети за єдиними
програмами. Відтак на основі результатів успішності і виявлених
схильностей та інтересів студентів закріплюють за певними кафедрами, і
вони вивчають спеціальні предмети індивідуально або в групах.
- Паралельне навчання. Протягом усього навчання студенти працюють у
постійних навчальних групах. Спеціалізація досягається шляхом
внутрігрупової диференціації при вивченні різних циклів навчальних
дисциплін, факультативних курсів, різного змісту всіх видів практик тощо.
- Ступеневе навчання. Це поширена за кордоном, а тепер і у нас система
підготовки спеціалістів різного рівня в одному навчальному закладі. Після
перших 3-4-х років навчання випускники отримують диплом першого рівня.
Бажаючі продовжити освіту (відбір конкурсний) вчаться ще рік і отримують
дипломи другого рівня.
- Індивідуальне навчання Воно передбачає можливість студентів
навчатися за індивідуальними планами [4].
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Позитивним у диференційованому навчанні є те, що: воно дає
можливість ставити перед студентами навчальні завдання, що передбачають
пошук; створюються передумови для використання комплексних розумових
дій; навчальні завдання розв'язуються у процесі спілкування членів групи,
що сприяє вихованню колективізму, формуванню комунікативних якостей,
поділу праці між членами групи; викладач здійснює керівництво навчальним
процесом опосередковано [3].
Також, необхідно зазначити, що диференційоване навчання має певну
систему оцінювання, яка спрямована на те, щоб ліквідувати її негативний
вплив на психічний розвиток студентів і процес навчання взагалі. Вона
передбачає: оцінювання лише тих знань, які є основою навчальної
дисципліни; відповідність діапазону оцінок амплітуді коливань в розумовому
розвитку студентів і в рівнях засвоєння ними знань; всі оцінки позитивні
(незнання не оцінюється). [4,107с]
Таким чином, диференційований підхід до навчання у вищих
навчальних закладах дає змогу врахувати особливості окремих груп
студентів, здійснити поступовий процес засвоєння матеріалу, що приводить
до якісних і кількісних змін рівня знань з дисципліни, виробленню умінь і
навичок, розвитку пізнавальної сфери в цілому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
Всі ми живемо в одному світі і цінності для усіх людей мають бути одні
й ті ж самі. Якщо поняття цінностей однакове для всіх, то ними обов‘язково
мають бути: сім‘я, друзі, чесність,відповідальність, свобода, вихованість. Але
зараз, коли суспільство змінює свої погляди швидкими темпами, стає зовсім
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незрозуміло, що для людей важливо, а особливо для молоді (студентів), які
формуються під впливом викладачів, наставників ну і звісно ж батьків.
Мета дослідження зумовлена необхідністю виявити сучасні цінності
студентської молоді та шляхи для формування їх більш якіснішими.
Дослідженням даної проблематики в різний період часу займалися І.
Бех, Ф. Василюк, М. Гінзбург, З. Карпенко, Д. Леонтьєв, Бондар Н.Є., Козлов
А.А., Сікевич З.В, Лісовський В.Т., Нечаєва К.А., Райгородська І.А. Вчені
виявили, що особливий вплив на цінності має економіко-політичне
становище та соціокультурні перетворення.
У психологічному тлумачному словнику В. Шапара: "Цінність –
поняття, яке використовується у філософії, психології і соціології для
позначення об‘єктів, явищ, їхніх властивостей, а також абстрактних ідей, що
втілюють у собі суспільні ідеали й виступають завдяки цьому еталоном
належного".
На нашу думку, ми формуємо наші погляди, характер, ще в дитинстві
під впливом сім‘ї. Саме в цей період у нас закладається фундамент для
подальшого розвитку нашої особистості.[1]
Американський психолог Л. Колберг виділяє три рівні розвитку дитини:
· доморальний рівень (дитина керується егоїстичними уявленнями про
взаємну вигоду, веде себе добре, щоб уникнути покарання і отримати
заохочення);
· конвенціональний рівень (дитина прагне чинити так, щоб отримати
похвалу від інших, від тих людей, які для неї значимі.) Це поведінка, що
орієнтується на зовнішнє начало, на зовнішній авторитет;
· автономний рівень переносить моральне рішення всередину
особистості.
На вищій стадії автономного рівня свідомості формуються моральні
принципи, підтримання яких забезпечується власною совістю, безвідносною
до зовнішніх обставин і логічних міркувань. Пора формування дійсно
моральних принципів - це юнацький вік.[2]
Виникає запитання, коли відбувся той переломний період, коли цінності
сучасної молоді, а зокрема студентів так змінилися? Це сталося більше 25
років тому, коли Україна стала незалежною. Зараз, ми як ніхто, відчуваємо
на собі складність життя в такій, ще зовсім молодій країні. Нашому
поколінню випало складне і відповідальне завдання – відродження
української державності, мови, нації, традицій. За нас цього ніхто не зробить.
Раніше, в часи Радянського Союзу дітей з дитинства привчали поважати
батьків, сім'ю, батьківщину, а зараз не всі батьки розуміють для чого взагалі
потрібні цінності, бо ж краще дитині не забивати голову такими
«дрібницями», без них і життя буде кращим, і дитині так буде зручніше йти
до поставленої мети. От звідки сучасна молодь має таке зневажливе
ставлення до головних життєвих цінностей.
Як свідчить дослідження студентів головною цінністю для осіб віком від
16 до 18 років є цінність "кохання" та "здоров‘я". Найнижчі позиції займають
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цінності "творчість", "пізнання" та "активність". В ієрархії доступності
домінує цінність "друзі". Найменш доступними є такі цінності, як
"матеріально-забезпечене життя" та "щасливе сімейне життя".
Більшість молодих людей першими ставить матеріальні цінності та
цінності найближчої перспективи. Це обумовлено тим, що у вищих
навчальних закладах студентство акцентує увагу на західних якостях
особистості (впевненість у собі, цілеспрямованість, життєрадісність,
раціоналізм, самоактуалізація), відсуваючи на останнє місце якості, які
більше цінує старша генерація вчителів та викладачів: відповідальність,
доброта, толерантність, чуйність тощо. З одного боку, це непогано, адже
орієнтація на власні сили, розум, здібності при досягненні життєвих цілей
вимагає роботи над собою, наполегливого оволодіння знаннями тощо. Утім
найголовніше, щоб при виконанні цих завдань не формувалась людинаегоїст, яка зможе переступити через усе заради досягнення своєї мети.[3]
Проте, все ж таки, на наш погляд, не можна всіх рівняти «під одну
ланку». Так, ми вважаємо, що молодь яка навчається у ВНЗ, а особливо у
духовних семінаріях, більш вихованіша та має більше духовних цінностей,
ніж молодь, яка не навчається. Це, пов'язано, по-перше, з тим, що у ВНЗ
найчастіше йдуть діти, які уже мають певні духовні інтереси, які старанно
навчаються у школі для досягнення своєї мети та прагнуть удосконалюватися
і розвиватися; по-друге, у цих закладах працюють досвідчені викладачі,
керівники, які закладають студентам певні духовні цінності, норми і правила
поведінки, створюють певний стиль спілкування, стосунків тощо. Хоча,
знову ж таки, далеко не завжди людину, яка навчається у ВНЗ, ми можемо
назвати духовною (яка має глибокі духовні цінності), і навпаки людина, яка
не має вищої освіти може бути духовною. Важливу роль тут відіграють
індивідуальні якості особистості, виховання та самовиховання.
До того ж багато студентів незадоволені свої матеріальним становищем,
та проблемами у сфері кохання. Це стає саме тим переламним чимось, що
докорінно змінює погляди людини, а тим більше цінності.
Молодь переймає цінності в людей, які її оточують, з ким більше
спілкується: друзі, батьки, педагоги. Дуже великий вплив(авторитет) має
наставник. Як тільки педагог і студент стануть союзниками, по одну лінію
барикад, вони досягнуть успіху в будь-якій роботі.
Отже, потрібно звернути увагу всіх тих, хто скеровує і забезпечує
процес навчання та організацію дозвілля підростаючого покоління.
Наставники повинні сприяти сучасній молодій людині в набутті необхідних
життєвих цінностей: уміти приймати рішення, застосовувати нові
інформаційні технології, бути мобільним, адаптивним та здатним навчатися
протягом життя.
Список використаних джерел:
1.
Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.
:Прапор, 2004. – 640 с.
58

2.
Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Психологія і
психологія вищої школи. - К., 2000. - 364 с.
3.
http://charko.narod.ru/index63.htm 2
4.
Юлія Гуменюк
Науковий керівник: Бичков М.М., к. філос.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Молодь України нині знаходиться на етапі зміни ідейних, моральних
орієнтирів. Вона надто складно й досить повільно визначає свої позиції як у
політичній, так і в інших сферах життя і, відтак, у суспільстві певною мірою
порушена природна спадкоємність поколінь загалом. На жаль, далеко не всі,
від кого залежить доля молодих людей в Україні, це визнають і розуміють.
Проблеми розвитку політичної культури та політичних інтересів
української молоді під кутом зору узагальнюючих політико-психологічних
характеристик індивіда, ступеня його політичної розвиненості, уміння
реалізувати політичні знання в межах нинішньої політичної системи
досліджують такі вчені як В. Бебик, М. Головатий, Є. Головаха, Л.
Карамушка, М. Корнєв, В. Лісовий, М. Остапенко, Н. Паніна, Ю. Пахомова,
В. Ребкало та інші.
Що ж цікавить сучасну молодь і який її спектр інтересів до суспільного
життя? Всі сфери суспільного життя сучасної молоді можна поділити на
чотири групи інтересів:
- перша група – освіта, культура, мистецтво. Ці сфери користуються
найвищою популярністю, тут більше є зацікавлених і менше байдужих;
- друга група – спорт, Інтернет, наука. До цієї сфери життя виявляють
інтерес багато молоді, і приблизно стільки ж не цікавляться;
- третя група – економіка, кримінал, екологія, політика. Ці сфери життя
можна назвати групою «середньої зацікавленості», тут хоча і багато
зацікавлених (близько 20%), проте більше індиферентних (від 30 і більше
відсотків);
- четверта група – техніка, армія, релігія. Ці сфери не викликають
зацікавленості, число тих, хто сказав «дуже цікавлюсь», виявилось досить
низьким при великій кількості (від 50 і більше відсотків) індиферентних.
Як бачимо, політика в якості об‘єкта пізнавального інтересу перебуває
на периферії інтересів молоді. Загальний інтерес до політики у молоді
виробляється в процесі взаємодії і виникає лише тоді, коли те чи інше явище
дійсності стає об‘єктом загостреної уваги одночасно всієї молоді, а
пов‘язаний з цим явищем інтерес заломлюється в тій чи іншій формі та мірі
через інтереси окремих індивідів [2, с. 22].
Можна припустити, що чим більше той чи інший об‘єкт цікавить
молодь, тим швидше формується думка, тим інтенсивнішою вона стає, тим
швидше в ній формуються емоційні, раціональні і поведінкові компоненти.
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Фактор пізнавального інтересу до об‘єкта впливає не тільки на швидкість,
інтенсивність і повноту формування думки. Він особливо значущий для
поширення думки в часі і соціальному просторі. Коли об‘єкт знаходиться в
центрі уваги молоді, тоді її думки складаються досить швидко і охоплюють
відразу всю соціальну спільність. Коли ж об‘єкт розташовується на периферії
уваги, тоді думка може складатись поступово і в ньому не завжди
формуються всі його основні властивості та компоненти.
На те, що саме цікавить молодь в політиці, в значній мірі впливає те,
чому вона цікавиться політикою. Реальними причинами багатьох дій, вчинків
людей є їхні політичні інтереси, що формуються у різних соціальних груп у
зв‘язку з їх відмінностями по положенню і ролі в суспільному житті.
Основою політичних інтересів молоді є її соціальне становище в системі
суспільних відносин. Воно сприймається молодими людьми через життєво
важливі фактори: характер та умови отримання освіти, престижну роботу,
соціальну захищеність, забезпечене сімейне життя тощо.
У політичних інтересах знаходять найбільш узагальнений вираз
актуальні потреби молоді. Ці інтереси формуються на основі інтересів усіх
членів спільноти. Молоді люди перебувають у постійній взаємодії.
Результатом цієї взаємодії відбувається вироблення спільного інтересу,
продиктованого реальними умовами соціального становища молоді.
Політичним стає будь-який суспільний інтерес, коли виявляється, що він не
може бути реалізований наявними моральними та адміністративноправовими засобами. Це спонукає молодих людей шукати шляхи його
задоволення за допомогою підвищення ефективності або навіть зміни влади і
управління суспільством, займатися політикою. Політичний інтерес можна
визначити як прагнення молоді зберегти або поліпшити свої життєві умови і
своє становище в суспільстві за допомогою політичних засобів – тиском на
уряд, зміною державної політики, участю в парламенті, підтримкою партій,
лідерів тощо [1, с. 16].
Державі для підняття рівня політичної свідомості та придбання
молодими людьми навичок політичної участі і формування у них інтересу до
політики і громадської роботи слід приділити більше уваги формуванню
внутрішнього рівня політичної активності. Так, Україні необхідно
сформувати якісну систему політичної освіти, щоб допомогти сформувати
ціннісні орієнтири, підвищити рівень політичної культури та свідомості, а
також подолати байдужість молоді до політики та забезпечити для неї
реальну можливість брати участь у політичному житті суспільства.
Низький рівень зацікавленості сучасної молоді політикою є проблемою
не лише України, а й, напевно, усіх країн СНД. Так, на думку вчених, серед
причин низького інтересу молоді до політики виділяють політичне незнання,
якому протистоїть добра обізнаність в інших сферах, висока раціональність,
за допомогою якої досягають поставлених цілей в особистому житті.
Причиною такого незнання може бути складність, невизначеність
соціальних, економічних і політичних питань для тих, хто не має
60

безпосереднього доступу до відповідної інформації. Незнання сприяють
тому, що не формуються навички політичної участі, політичний досвід [4, c.
210].
Поки не буде розвиненого механізму залучення та забезпечення реальної
участі молоді у житті держави, регулювання участі молоді в політиці,
формування інтересу до політики і навичок політичної роботи,
самоорганізації молодих людей, важко очікувати зростання політичної
активності молодого покоління. Але при залученні молоді до політики
обов‘язково необхідно враховувати її двоїстість. По-перше, молодь цінує
демократичні цінності (свободу, незалежність, справедливість та інше) і, в
той же час, не бажає контролю з боку держави за особистим життям. Подруге, молоді притаманна криза ідентичності, в якій звужується роль
колективістських начал, наростає автономізація особистості у суспільстві.
Тому для покращення політичної активності держава повинна приділяти
більше уваги інституту залучення молоді до політичного життя суспільства,
тобто процесу створення умов для того, щоб молоді люди могли брати участь
у політичному житті суспільства, який включає сукупність всіх соціальних
процесів, завдяки яким індивід засвоює певну систему політичних знань,
норм, цінностей, установок, традицій, які дозволяють йому функціонувати в
якості рівноправного політичного суб‘єкта [5, c. 25]. Таке залучення молоді
проводиться чітко запланованими, необхідними діями держави, які
називаються «Державною молодіжною політикою».
Можна зробити висновок, що молодь є політично та соціально
неактивною суспільною групою, але разом з тим молоде покоління достатньо
чітко розуміє шляхи виходу на політичну арену, а також ресурси та якості,
які необхідні для цього [3, с. 30].
Українська молодь як особлива суспільна група має достатньо велику
кількість суб‘єктивних та об‘єктивних перешкод на шляху самовизначення в
політико-ідеологічній сфері, входження в соціально-світоглядну структуру
суспільства. Визначення та подолання таких перешкод є передумовою
залучення молоді до державотворчих процесів та, як наслідок,
«використання» енергії, креативності, завзятості та позитивного настрою
молодого покоління у справі розвитку демократичного суспільства та
правової української держави.
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ТОВАРОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Ринок молока і молочних продуктів є одним з п‘яти стратегічних ринків
продовольства. В сучасних умовах особливу увагу приділяють дослідженню
закономірностей розвитку ринку молочної продукції, так як молоко є
обов‘язковим і незамінним продуктом харчування людини; джерелом білків,
вітамінів і мінералів, а також кальцію, що є обов‘язковим для здоров‘я
населення. В Україні молоко це не тільки один з основних продуктів
харчування, а й окремий компонент виробництва багатьох товарів харчової
промисловості.
На сьогоднішній день частка витрат на молочні продукти становить
15 % від загальних витрат на харчування (це четверте місце після витрат на
хлібобулочні, м‘ясні, борошняні та макаронні вироби) [1]. Серед молочних
продуктів лідерами споживання є: молоко, сметана, кефір, твердий сир,
вершкове масло, сир домашній та ряжанка.
Обсяги виробництва молочної продукції, а відповідно й кількість
асортиментних одиниць даного товару залежать від обсягів виробництва
молока та стану тваринництва в країні. Відповідно до статистичних даних
Державної служби статистики України, чисельність поголів‘я корів протягом
2015-2016 рр. зменшилася від 2134,2 до 2508,8 тис. голів. Така тенденція
пояснюється збитковістю утримання великої рогатої худоби, важкою
щоденною працею та зменшенням сільського населення.
Виходячи з цього, наступним важливим чинником, що формує
пропозицію на ринку, є продуктивність корів. За розрахунками, проведеними
згідно з даними Держстату, в Україні виробництво молока за період 20152016 рр. зменшилося від 10615,4 до 10387,2 тис. т. (табл. 1) [2]. Поясненням
цього явища може бути неузгоджена цінова політика основних учасників на
ринку, яка суттєво знижує прибутковість та мотивацію до розвитку
молочного скотарства.
Таблиця 1
Виробництво молока в Україні за 2015-2016 роки
Період

Виробництво молока
2015 рік

2016 рік
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тис
.т
Січень

59
0,0

Січень-лютий

11
92,3

Січень-березень

20
04,2

Січень-квітень

29
29,2

Січень-травень

40
57,2

Січень-червень

51
95,5

Січень-липень

63
27,2

Січень-серпень

74
02,3

Січень-вересень

84
04,8

Січень-жовтень

92
88,2

Січень-листопад

10
025,8

Січень-грудень

10
615,4

у % до
відповідного
т
періоду 2014р.
97,9
97,4
96,9
96,6
95,8
95,5
95,5
95,4
95,6
95,6
95,7
97,9

тис.
578,

0
1180
,5
1976
,6
2892
,4
4004
,5
5106
,5
6190
,8
7223
,0
8171
,1
9026
,1
9738
,0
1038
7,2

у % до
відповідного
періоду 2015р.
98,0
99,4
99,0
99,1
99,1
98,7
98,3
98,0
97,8
97,7
97,7
97,9

Нині на молочному ринку України актуальною є проблема реалізації
виробленого молока. В умовах конкуренції в ринковому середовищі
товаровиробники молочної продукції змушені шукати нові ринки збуту, щоб
забезпечити прибуткову діяльність. Але основним каналом збуту є переробні
підприємства, які закуповують близько 42% усієї виробленої сировини [3].
Найбільш впливовими на українському ринку Таврійський державний
агротехнологічний університет 92 молока та молочних продуктів є компанії
Юнімілк
Україна
(ТМ
«Био-Баланс»,
«Галактон»,
«Кремез»,
«Простоквашино», «Украинское»), Милкиленд-Україна (ТМ «7-я»,
«Добряна», «Коляда», «Крынка») та Вімм-Білль-Данн Україна (ТМ NEO,
«Веселый молочник», «Домик в деревне», «Слов‘яночка»). За трійкою
лідерів йдуть такі виробники, як Геркулес (ТМ «Геркулес», «Добрыня»,
«Глечик», «Утречко»), Галичина (ТМ «Галичина», «Молочар», «Чабаны»),
комбінат Придніпровський (ТМ «Злагода»), група Danone (ТМ «Activia»,
«Actimel») та інші [4].
Основними напрямками розвитку аналізованого ринку повинне стати
збільшення виробництва молока та покращення якості молочної продукції,
шляхом інвестування коштів у відповідну галузь сільськогосподарської
діяльності, що допоможе відродити або ж створити сучасні фермерські
господарства
й,
при
цьому,
підвищити
прибутковість
та
конкурентоспроможність даного виду агробізнесу.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ
Забезпечення зайнятості молоді на сьогодні виступає одним із важливих
завдань розвитку держави. Лише з урахуванням динаміки рівня її зайнятості
можна розробляти соціально-економічні прогнози розвитку країни на
довготривалу перспективу. Адже саме молодь є
носієм високого
інтелектуального потенціалу та рушійною силою сучасного світу. Разом з
тим, варто зазначити, що в Україні трудовий потенціал молоді не
використовується
повною
мірою.
Найвищий
рівень
безробіття
спостерігається саме серед молодого населення України.
На сьогоднішній день на вітчизняному ринку праці існує надлишок
пропозиції молодих кадрів. Це породжує проблему працевлаштування
молоді. Як наслідок, зростає безробіття, знижується
рівень життя,
поширюється тіньова зайнятість, деструктивні моделі поведінки. Відсутність
роботи також сприяє збільшенню рівня зовнішніх трудових міграцій,
психологічним змінам, а саме втрати мотивації до праці, падіння
престижності легальної зайнятості тощо.
Загальна чисельність населення України на початок 2017 року складає
42,6 млн. осіб, частка економічно активного населення – 65% від загальної
чисельності, тобто 27,8 млн. осіб, з яких економічно активна молодь – 35%, а
саме 9,76 млн. осіб., що становить третину від економічно активного
населення.
Станом на 2008 рік рівень безробіття серед молоді складав 10,9% від
загальної кількості економічно активного населення відповідної вікової
групи, але після кризи в 2008–2009 рр. цей показник почав збільшуватись. У
2010 р. він складав 13,7%, 2011 – 14,0%, 2012 – 13,4%, 2013 – 13,1%, 2014 –
11%. Тобто, лише у 2014 р. після реалізації державних програм стабілізації
зайнятості населення відсоток безробіття вийшов на докризовий рівень.
Однак після Революції гідності, коли почалась агресія Росії проти України,
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становище на ринку праці України різко погіршується. Зростає молодіжне
безробіття. Станом на вересень 2016 р. воно склало 22,8% [1].
Молоді люди сьогодні люди зазнають труднощів при реалізації права на
працю. Держава передбачає відповідні гарантії зайнятості, надання першого
робочого місця, обмеження щодо звільнення, проте їх не можна назвати
значними заходами соціального захисту молоді. Основною з причин низької
конкурентоздатності молоді на ринку праці є некомпетентність, брак
професійних знань, практичних навичок тощо. При працевлаштуванні одну з
важливих ролей відіграє освіта, адже від неї залежить рівень підготовки
працівника та якість виконаної ним роботи. Тому
в сучасних умовах
продовжується реформування системи освіти в Україні, спрямоване на
покращення здатності молоді до самостійної творчої діяльності, високої
працездатності, мобільності тощо[2].
Низький рівень зайнятості на українському ринку праці спричиняє
підвищення трудової міграції саме серед молоді. Основними причинами
трудової міграції молоді є недостатність робочих місць, кращий рівень умов
та оплати праці за кордоном, а також нестабільність вітчизняної економіки
[3]. За дослідженнями 2013 року кількість молодих фахівців, які вибули за
кордон становить понад 5,5 тис. осіб. Згідно з дослідженням Інституту
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 45% молоді хотіли б
тимчасово попрацювати за кордоном, відмовилися – 44% респондентів, не
визначились – 11%. При цьому частка респондентів, які погодилися б на
будь-яку роботу за кордоном виявилася більшою, ніж частка тих, хто
згодився працювати в іншій країні лише за своєю спеціальністю [4].
Отже, в процесі реалізації молодіжної політики зайнятості державі, на
нашу думку, варто враховувати наступні елементи: 1) врахування прав та
інтересів молодих громадян на ринку праці; 2) допомога при
працевлаштуванні, підготовці та перекваліфікації молодих кадрів; 3)
залучення молоді до підприємницької діяльності; 4) вивчення міжнародного
досвіду з питань молодіжної зайнятості; 5) стимулювання роботодавців до
залучення на роботу молоді шляхом надання пільг та дотацій з боку держави.
Таким чином, рівень зайнятості молоді в Україні віком від 16 до 29
років є на дуже низькому рівні, що призводить до негативних наслідків, а
саме: зовнішньої трудової міграції молодих кадрів, змін у психологічному
ставленні молоді до праці, застійності кадрів на керуючих посадах,
відсутності ініціативності на підприємствах тощо. Молодіжна політика
зайнятості в Україні потребує докорінної реформації на базі досвіду
європейських країн з урахуванням інтересів молодих кадрів, забезпеченню їх
робочим місцем та перекваліфікації.
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням соціальних
проблем молоді у різних країнах світу. У більшості з них молодь приблизно
вдвічі частіше, ніж представники старших вікових категорій, опиняється в
маргінальному становищі при виборі місця праці, непропорційно великою є її
частка в когорті безробітних, найнижчими показниками характеризується
рівень її доходів й стартові можливості отримання освіти та
самоствердження. В умовах формування ринкового середовища молодь
вимагає особливої соціальної підтримки та соціального захисту як така, що
перебуває в стані формування і утвердження життєвих позицій, складає
більше половини працездатного населення держави, має свої орієнтації,
інтереси і потреби, болісно відчуває на собі тягар економічної кризи та
недостатність державних асигнувань на соціальні потреби.
Молодіжну державну політику в незалежній Україні було започатковано
«Декларацією про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
(1992 р.) та Законом України «Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» (1993 р). Основні права і обов‘язки молоді, як і
інших громадян України, зафіксовані в Конституції України (Ст. 53).
Основними завданнями молодіжної державної політики в Україні є:

створення гарантованих соціально-економічних, політичних та
інших необхідних стартових умов для соціалізації молоді;

реалізація проблем, запитів, інтересів молоді – не за рахунок
інших соціальних груп;

координація зусиль державних органів, партій, організацій,
об‘єднань, рухів, соціальних інститутів щодо забезпечення умов для розвитку
і самореалізації молоді;

соціальний захист груп молоді, неспроможних самостійно
розв‘язувати власні проблеми або хоча б полегшити своє життя [1].
Щодо політичного самовизначення, то відчуженню молодих людей від
участі в управлінні властиві дві взаємопов‘язані тенденції: а) наростання
пасивності і недовіри до офіційних органів управління, де дуже мало їх
ровесників; б) підвищення інтересу до незаформалізованих суто молодіжних
угруповань та об‘єднань. Тому мета молодіжної політики у цьому плані –
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підтримка політичної визначеності молоді, сприяння молодіжним
політизованим утворенням просоціального спрямування, посилення їх
конструктивної активності, консолідація зусиль для зміцнення української
держави, демократизації та гуманізації суспільства. При загальній
стратегічній спрямованості соціальної політики на інтеграцію молоді в
суспільство сьогодні тактично важливо сприяти і дезінтеграційним
тенденціям в її середовищі заради формування власне молодіжних соціальнополітичних структур та їх подальшого включення у суспільні структури на
новій, демократичній основі.
Реалізація ринкових реформ потребує певних трансформацій не тільки
суто економічної свідомості суспільства та окремих його індивідів, а й
стереотипів економічної і політичної поведінки людей. Найуспішніше ці
процеси відбуваються в молодіжному середовищі, бо свідомість молоді не
настільки ортодоксальна, як свідомість людей зрілого віку. Тому принципово
важливими стають проблеми освіти, професійної підготовки, мотивації
молоді до праці, підприємницької діяльності, політики тощо. Адже від цього
залежить імідж України як демократичної держави [2].
Сучасна ситуація у сфері праці i зайнятості є дуже складною i
суперечливою для української молоді. Багато молодих людей отримали нові
можливості щодо самореалiзацiї, підвищення свого життєвого рівня.
Пристосовуючись до нових умов життя, вони починають займатися бізнесом,
комерцією. Однак через послаблення державного контролю за
працевлаштуванням молоді, скорочення робочих місць, вiдсутнiсть програм
соціального захисту, загострилася незахищеність молоді на ринку праці,
з‘явилися нові проблеми щодо її працевлаштування, реальним стало
молодіжне безробіття.
Аналіз статистичних i соцiологiчних даних свідчить, що головною
ознакою становища молоді на ринку праці протягом останніх років є
диспропорція між пропозицією та попитом на робочу силу. Бiльшicть
молодих людей, в тому числі тих, що навчаються, прагнуть працювати i
мати власні джерела існування. Однак у вcix вікових групах молоді існує
значний розрив між рівнями економічної активності та зайнятості, що
свідчить про наявність надлишку молодіжної робочої сили на ринку праці.
Поширеним явищем стала «недобровільна тимчасова робота»:
короткостроковий контракт і неповний робочий день, тому що так вирішив
наймач. У більшості європейських країн спостерігається тенденція до
зростання тимчасової роботи серед молоді. Середній показник по ЄС показує
збільшення з 40% у 2005 році до 43,3% в 2014 році (в Україні застосування
короткострокових договорів не дуже поширене, натомість поширені взагалі
неоформлені трудові відносини). У 2016 році зафіксовано, що 85,7% молоді в
Україні є найманими працівниками. Понад 17,4% студентів і учнів
працюють. Для цього існують певні законодавчі передумови: українське
законодавство захищає право співробітників підприємств і організацій
навчатися. Прогнозується зростання цієї категорії працівників (враховуючи,
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зокрема, тенденцію до комерціалізації освіти). Здобувати другу вищу освіту
тим, хто працює, як свідчить практика, досить проблематично. Нинішня
кадрова політика суперечить концепції навчання протягом усього життя.
Для українського ринку праці характерне явище «надмірної
освіченості». У 2002 році Україна встановила рекорд у Європі: 38,3%
молодих людей були «надто освіченими» для роботи, яку вони виконували.
Це стало можливим за умов руйнування промислового потенціалу та
відносної доступності освіти (а відтак наявне викривлення не зникне без
створення передумов для розвитку збалансованої економіки). Якщо казати
про сфери, де залучено працівників із недостатнім рівнем освіти, то йдеться,
передусім, про законодавців, вищих держслужбовців, менеджерів (13,1%)[4].
Проблема безробіття полягає не так у вiдсутностi вакансій, як у
недостатній пропозиції привабливих робочих місць за розміром оплати,
змістом, умовами праці. Основною перешкодою для працевлаштування
молоді пicля закінчення навчальних закладів є вiдсутнiсть практичного
досвіду роботи за фахом, недоліки у професiйнiй орієнтації i пiдготовцi,
надто високі запити молодих людей стосовно умов i змісту праці тощо [3, c.
78–79].
Для поліпшення трудової адаптації молоді при виході на ринок праці на
законодавчому рівні (закони «Про зайнятість населення», «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді», Положення про організацію
професійної орієнтації населення) передбачається спрямованість у двох
напрямках – сприянні працевлаштуванню (перше робоче місце, соціальні і
трудові гарантії соціально незахищених категорій молоді тощо) та підтримці
молоді в зайнятості, молодіжного підприємництва, підвищенні економічної
активності.
Результативною формою сприяння зайнятості молоді є розвиток
підприємницької діяльності. Загалом підприємництво і, в першу чергу, мале
підприємництво, відіграє в суспільстві не стільки економічну, скільки
соціально-економічну функцію, забезпечуючи створення нових робочих
місць без надмірного навантаження на суспільні ресурси, перекладаючи
економічний ризик на самих суб'єктів підприємницької діяльності. Державна
політика щодо малого підприємництва в країнах Європейського Союзу своєю
метою ставить досягнення кількісних показників, а на наступних етапах –
збереження темпів щорічного створення нових суб'єктів. Це забезпечується
як шляхом стимулювання процесу залучення до самостійної економічної
діяльності окремих груп населення (безробітні, жінки тощо), так і
розширенням сфер діяльності малого підприємництва (стимулювання
зовнішньоекономічної діяльності, трансферу технологій, доступу до
держзакупівель тощо). Серйозною перешкодою для молодих людей, які
бажають організувати власний бізнес, є проблема обмеженого доступу
підприємців до інформації щодо кредитування малого бізнесу. Крім того, в
країні наявна обмеженість кредитних ресурсів.
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Реалізація інвестиційних проектів є неоціненною складовою для
вирішення проблем молоді в Україні.
15 серпня 2016 року в Міністерстві молоді та спорту відбулася
церемонія урочистого підписання українського Пакту заради молоді – 2020
новими учасниками – компаніями GMS, Lifecell, Укрсиббанк, Auchan, Eterna
Law, Фонд Народонаселення ООН в Україні та Державна служба зайнятості
України.
Захід був започаткований за ініціативи Центру «Розвиток КСВ» та
підтримки Міністерства молоді та спорту України у березні 2016 року.
Метою Пакту є запровадження сучасних, європейських механізмів та
підходів по роботі з молоддю та консолідація зусиль держави, громадськості
та бізнесу для вирішення проблеми освіти і працевлаштування молодих
людей.
Сьогодні учасниками Пакту є 30 українських та міжнародних компаній,
які планують створити до 2020 року як мінімум 100 партнерських проектів
між бізнесом та освітнім сектором та забезпечення 10 000 місць для
стажування та першого робочого місця молоді.
На важливості реалізації цієї мети наголосив Міністр молоді та спорту
Ігор Жданов:
«Наразі ми стикаємося з новими викликами, в тому числі у питанні
працевлаштування молоді. Ці питання можуть бути вирішені лише шляхом
запровадження сучасних, європейських механізмів та підходів по роботі з
молоддю та консолідованими зусиллями держави, громадськості та бізнесу».
«Дякую компаніям, що виявили готовість підписати цей документ.
Переконаний, що від такої співпраці Міністерства, громадськості та бізнесу
виграють всі молоді люди, які матимуть можливість долучитись до
діяльності великих та успішних компаній. У свою чергу бізнес-структури
залучать до своєї роботи дуже енергійну, талановиту та перспективну
українську молодь. Інвестиції в молодь – це найкращі інвестиції», - відзначив
Ігор Жданов.[5]
Сьогодні переміни в суспільному житті, реалізація державної
молодіжної політики внесли корективи в життєві орієнтації молоді, в її
поведінку. Молодь значно більше від людей середнього та похилого віку
підтримує ринкові перетворення. Значно зросли потреби молоді, якісно
змінились її уявлення про гідний рівень і стиль життя. Проте, як засвідчують
постійні соціологічні дослідження, загальний рівень соціального самопочуття
молоді залишається на досить низькому рівні. Тому сучасна молодь потребує
ефективної молодіжної політики, яка покликана реально допомогти у
вирішенні нагальних проблем молоді. Сьогодні ж молода людина
зіштовхується лише із задекларованими молодіжними програмами, які, на
жаль, є не дуже дієвими.
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РОЛЬ МОЛОДІ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ
Молодь як «майбутнє нації» у всі часи представляла собою особливу
цінність для суспільства. Вона займає важливе місце в соціальних
відносинах, виробництві матеріальних і духовних благ. Положення молоді в
суспільстві і ступінь її участі у розвитку соціального та економічного
середовища залежить як від держави, так і від власної активної життєвої
позиції. З одного боку, молодь планує і будує своє майбутнє, тому повинна
враховувати досвід поколінь і не здійснювати промахи і помилки. З іншого
боку суспільство і держава повинна переосмислити, як би заново відкрити
молодь як суб'єкт історії, як головний чинник змін, як соціальну цінність.
Молодь є великою соціально демографічною групою, що займає значне
місце у виробництві і виступає основним джерелом поповнення трудових
ресурсів. Молодь - основний носій інтелектуального і фізичного потенціалу
суспільства, вона володіє великими здібностями до праці, технічної та
культурно-художньої творчості, продуктивної діяльності в усіх сферах
людського буття. Вона має велику соціальну та професійну перспективу,
здатна швидше інших соціальних груп суспільства оволодіти новими
знаннями, професіями і спеціальностями.[ ]
Молоде покоління України це - головна надія і опора майбутнього,
рушійна сила для реалізації як національної місії в світовій спільноті.
Видатні правителі, імператори та філософи в своїх ідеях головну роль
відводили молодіжному вихованню, вони розуміли що реалізація їх ідей
можлива тільки завдяки енергії молодих людей. Вершителі доль обирали
різні шляхи та методи для досягнення своєї мети. Диктатори та тирани
пригноблювали особистість та суспільство в цілому, великі імператори та
філософи ставили за мету прогрес особистості та спільноти, розвиваючи
галузь освіти та розвитку. Ось, і в нашій країні настав той час, коли варто
звернути увагу на виховання молоді з позиції перспективного майбутнього.
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Трансформацiя економiки України розкриває нові перспективи молодi
щодо вiльного вибору професії, мiсця проживання, характеру i мiсця
застосування працi, ставить перед нею проблеми, пов‘язанi з опануванням
ринкової соцiально-економiчної ситуацiї. Сучасна ситуацiя у сферi працi i
зайнятостi є дуже складною i суперечливою для української молодi. Багато
молодих людей отримали новi можливостi щодо самореалiзацiї, пiдвищення
свого життєвого рiвня. Пристосовуючись до нових умов життя, вони
починають займатися бiзнесом, комерцiєю.[ ] Однак через послаблення
державного контролю за працевлаштуванням молодi, скорочення робочих
мiсць, вiдсутнiсть програм соцiального захисту загострилася незахищенiсть
молодi на ринку працi, з‘явилися нові проблеми щодо її працевлаштування,
реальним стало молодiжне безробiття.
Молодь розглядається як специфічна частка населення, яка має певні
вікові межі, виконує важливі соціально-економічні функції (освітньопрофесійну, соціодемографічну, функцію соціалізації) і виступає суб‘єктом
економічної і соціальної діяльності. Комплексне дослідження молоді дало
змогу уточнити її вікові межі, виявити притаманні їй характеристики та дати
визначення соціально-економічної категорії молоді як суб‘єкта економічної
зайнятості, яке розкриває її характерні риси та роль у суспільному розвитку
[3, c.124–126]. Ринок праці не забезпечує повного та ефективного
використання праці молоді. В ньому існує розбалансованість за кількісними
та якісними параметрами попиту та пропозиції фізичних та розумових
здібностей. Внаслідок нижчої конкурентоспроможності молоді на ринку
праці, недостатнього попиту на дану робочу силу, не привабливих для неї
умов зайнятості значна частка молоді стає безробітною, або
працевлаштовується у тіньовому секторі економіки. В сучасних умовах
механізм працевлаштування молоді виштовхує значну її частку із офіційного
ринку праці у тіньовий. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці
визначається освітньо-професійним рівнем, професійною мобільністю
молоді, характеристиками її здоров‘я, економічним становищем та
ментальними рисами. Освітній чинник позитивно впливає на
конкурентоспроможність молоді, оскільки більша її частка задоволена
обраною професією і якістю навчання, здобуває додаткові знання, має
особистий план професійного розвитку. Негативними чинниками
конкурентоспроможності молоді є: недостатність практичної підготовки,
відсутність практичного досвіду роботи, погіршення здоров‘я, низький
рівень доходів, більша вразливість до соціально обумовлених хвороб та
антисоціальної поведінки.
Держава повинна приділити особливу увагу молоді, адже завдяки
високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді
люди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи
майбутнє суспільства, держави та світового співтовариства.
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РОЛЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ УФОРМУВАННІ МОРАЛЬНОЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сьогодні у зв‘язку з демократичними процесами та недостатнім рівнем
моральних якостей молоді гостро поставлено питання про необхідність
формування нового генофонду нашої країни, виховання її інтелектуально,
духовно та культурно. Перш за все ця місія покладена на професорськовикладацький склад українських вищих-навчальних закладів, які всі свої
знання, вміння та культурно-моральні цінності вкладають у здобувачів вищої
освіти, яким вони викладають.
Проблема виховання у ВНЗ далеко не нова у вітчизняній науці. У 60–80ті рр. ХХ ст. цим питанням досить активно займалися радянські науковці:
Білозерцев Є.П., Бугаєва Г.А., Васильєва З.І., Демченко Н.В., Козакіна М.Г.,
Ковальов С.І., Літай А.С., Ліхачов Б.Т., Макацарія Г.В., Максимов А.Н.,
Нікандоров Н.Д., Пасько І.І., Целікова О.П. та ін. У результаті розпаду СРСР
і виникнення в 1991 р. самостійної Української Держави інтерес до проблем
виховання, зокрема до проблем виховання студентської молоді, знизився. З
1990 року і донині у країнах колишнього СРСР спостерігаються окремі
спроби створити сучасну теорію виховання. В Україні, зокрема, питанням
виховання займаються Астахова В.І., Зязюн І.А., Лукашевич М.П.,
Подольська Є.А., Сокуріанська Л.Г.; в Росії –
Бондаревська О.В., Зимня
І.А., Лісовський Б.Т., Морозова Н.А., Мудрик А.В., Караковський В.А.,
Кульневич С.В., Селіванова М.А., Сластьонін В.А., Ямбург О.А. та ін.
Метою даної роботи є спроба сформулювати основні ознаки моральноетичного ідеалу здобувачів вищої освіти, розкрити роль вищого навчального
закладу у його формуванні .
Сучасна вища освіта має на меті не тільки набуття здобувачем вищої
освіти того чи іншого кваліфікаційного рівня та обсягу знань, умінь і навичок
з обраної спеціальності, але й формування особистості у високому сенсі
цього слова. Такий підхід до вищої освіти передбачає не лише накопичення
здобувачем вищої освіти у процесі навчання різноманітних знань та
отримання вміння їх реалізувати на практиці, але й "освітлення душі" завдяки
засвоєнню тих великих духовних цінностей, які мали велике значення для
людства протягом тисячоліть Все це вимагає від професорсько-викладацький
складу вищих навчальних закладів постійно приділяти увагу проблемам
виховання у молоді морально-етичних цінностей, вдосконаленню його
змісту; невпинно боротися за піднесення моральної культури здобувачів
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вищої освіти , їхньої поведінки, міжособистісних стосунків, розуміння ними
сутності таких понять як понять гідність і честь.
Формування морально-етичних цінностей у здобувачів вищої освіти, на
нашу думку, неможливе без набуття ними під час навчально-виховного
процесу наступних якостей:
- професійність та обізнаність у своїй справі;
- прагнення постійно розширювати кругозір;
- інтелігентність та культурно-інтелектуальна ерудиція;
- демократизм і патріотизм;
- активна громадянська позиція;
- самоорганізованість та дисциплінованість;
- фізична й розумова працелюбність;
- здатність працювати на перспективу.
При цьому, важливо пам‘ятати, що, формуючи морально-етичний ідеал
здобувача вищої освіти, потрібен індивідуальний підхід до кожного із
учасників освітнього процесу, врахування особистісних та статево-вікових
рис. Але й самі здобувачі вищої освіти не повинні виступати в ролі
пасивного суб‘єкта виховного процесу, активно займатись самовихованням.
Для саморозвитку особистості здобувача вищої освіти у вищих навчальних
закладах існують належні умови: функціонують різноманітні гуртки, клуби
"за інтересами", спортивні секції, хореографічні студії, молодіжні громадські
тощо.
Отже, проблема формування духовності здобувачів вищої освіти на
даний час є актуальною. Це проблема соціального характеру, оскільки
пов`язана з таким поняттям, як розвиток особистості, формування у неї
високих моральних якостей. Сучасна вища школа повинна орієнтувати зміст
навчально-виховного процесу на загальнолюдські цінності, розвивати все
краще, що є в історичному, духовному досвіді нашої країни. Лише такий
підхід дасть змогу у виховати здобувачів вищої освіти інтелігентними,
культурними та свідомими громадянами своєї країни.
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Сьогодні освіта стає тим інструментом, за допомогою якого кожна
людина може домогтися успіху в житті, а суспільство в цілому рухатися по
шляху прогресу. У наш час для всіх очевидно: освіта надає багато
можливостей. Користуватися ними необхідно професійно і цілеспрямовано,
тому що майбутнє суспільства формується сьогодні нами, студентами.
Студентство є важливою складовою частиною сучасної молоді.
Ставлення студентів до навчання, їх захоплення та інтереси, моральні
орієнтири впливають не тільки на престиж конкретного навчального закладу,
а й на формування певних уявлень про молоде покоління в суспільстві в
цілому [1].
Якщо ще років десять тому звичайний студент тільки мріяв про
персональні ноутбуки і вільний домашній інтернет, то сьогодні все це
доступно для більшості молоді, особливо в великих містах. І з кожним днем
горизонти можливостей тільки розширюються. А вільна комунікація - це
більше можливостей, але і більше відповідальності. І справа навіть не в тому.
Ти сам вибираєш, що черпнути з надр мережі: корисні знання чи непотрібне
сміття.
В Україні сучасний період породив нове покоління молодих людей, які
ніколи не стикалися з тією реальністю, в якій жили їхні батьки. Їх часто
зображують як «природних переможців», готових сприймати нові ідеї і
здатних підлаштовуватися під нові умови. У них багато перспектив у
майбутньому, оскільки вони - піонери в переродженні суспільства. Їх
гнучкість, відкритість, мобільність і здатність долати перешкоди, а також їх
комунікативний потенціал може надати серйозну підтримку соціальним і
економічним реформам. Однією з найбільш характерних ознак сучасного
студента, і не тільки в Україні, є його комунікабельність. Це говорить про
сильно розвинену соціальну потребу до взаємодії з однолітками, про
важливість громадської думки в самореалізації.
Говорити про ідеальний образ студента необхідно, бо тільки тоді ми
будемо мати хоча б приблизне уявлення про те, що ж за зміст криється в
цьому понятті. Слово «студент» пішло від латинського слова «studiosus» або
«studens» і стає зрозумілим, що студент - це той, хто навчається (від лат.
Studeo - старанно працювати). Тобто, першою ознакою ідеального студента є
старанність у навчанні, що дуже цінується серед викладачів [2].
На сьогодні чи не кожен другий студент змушений витрачати багато
часу на підробітки, замість того, щоб ретельно підготуватись до занять. Одні
працюють, тому що батьки не мають можливості забезпечити їх всім
необхідним, інші – щоб спробувати себе у справі і до кінця навчання чітко
визначити, чим вони хочуть займатись у майбутньому. І, звичайно, більшість
викладачів з повагою ставляться до студентів, які працюють. Тож поняття
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«старанність» для студента потрібно розглядати через призму сучасного
проблемного світу і при оцінюванні використовувати індивідуальний підхід
до кожного.
Час навчання у вузі збігається з другим періодом юності, або першим
періодом зрілості, який відрізняється складністю становлення особистісних
рис. Характерною рисою морального розвитку у цьому віці є посилення
свідомих мотивів поведінки. Помітно зміцнюються ті якості, яких не
вистачало в повній мірі в старших класах - цілеспрямованість, рішучість,
наполегливість, самостійність, ініціативність, вміння володіти собою.
Однією з проблем студентства ХХІ ст вважають егоцентризм. Адже
власна думка на фоні загальноприйнятих ідей в більшості випадків має
позитивні наслідки. Викладачі консервативних поглядів зазвичай позитивно
ставляться до студентів, які не тільки прислухаються до їхніх думок, а й
повністю переймають їх точку зору. Поряд із цим, молодим викладачам
цікавіше працювати зі студентами, які мають власну ідею і дивляться на
деякі речі чи проблеми по-своєму. І саме такі студенти точно здатні
кардинально змінити життя на краще.
Розглядаючи сучасний психологічний та філософський портрет
студента, багато дослідників посилаються на зростання тенденції до
аморальності. Однак, мораль - це все-таки об‘єктивне явище, яке
характеризується низкою компонентів, інше питання, що ці компоненти
трансформуються і, відповідно, виступають опозицією до відмінної
моралі.[3]
Ідеальним студент має бути не лише для викладачів, але й для
одногрупників. Він обов‘язково повинен користуватись авторитетом та
повагою з боку однолітків, що дуже важливо, адже майже у кожній групі є ті
«ідеальні» для викладачів, при цьому решта групи може так не вважати.
Образ українського студента: прагматичний, комунікабельний, рішучий і,
разом з тим, консервативний, патріотичний і романтичний. Наші студенти
хоч і не розуміють свободу як вільну наукову творчість, але легко приймають
принципи академічної мобільності, ставляться до університетів як до
корпорації викладачів і студентів, разом з тим цінують ідентичність
«активного прошарку суспільства» і студентське товариство. Вони не
роблять навчання метою життя, а використовують його як засіб
особистісного зростання або соціалізації. [4] Проте одне залишається
незмінним як в образі, так і в сенсі студента - його веселий, життєрадісний
темперамент, бажання спілкуватися і брати від життя максимум. Мабуть, не
варто визначати для студента однобічні характеристики ідеальності, і тоді ми
зможемо побачити ідеальність у кожному, хто прагне здобути вищу освіту.
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A necessary condition for the dynamic development of the national economy,
its market reform and implementation of qualitative reforms in the economic,
social and political spheres is to ensure the flow of capital and create a favorable
investment mode. The level of investment activity in the economy and the
activities of its subjects has a considerable impact on economic growth,
competitiveness of enterprises and the degree of the country development.
Despite a significant increase in investments in the economy, the scale does
not ensure the real development necessary due to the limited domestic resources.
So the problem is dealing with foreign direct investment. In these circumstances,
the formation of the market of foreign investment in Ukraine is extremely
important.
Today the EU is the largest foreign investor of Ukraine, investing more than
the US and Russia together. Regarding investment cooperation it should be noted
that Ukraine aspires to become the premises for the European investment. The
creation of a favorable market is one of the priorities for foreign investment. Real
foreign investment is the exchange of investment capital and investment goods
between economic subjects from different countries [1, p. 467].
According to the definition of domestic scientists, investment market is a
combination of economic and legal relations developing between investors and/or
participants of investment assets (corporate rights, financial instruments, fixed
assets and intangible assets). The investment market can also be defined as a
network of investment institutions that implement contractual relations in
transactions with investment assets through the provision of investment services
[2,p. 250].
Without investment capital cannot be created, as well as the competitiveness
of producers on foreign and domestic markets. The world experience shows that
the involvement of foreign capital in the form of direct investment has a number of
significant benefits to the host country compared with other forms of economic
cooperation. Foreign direct investment is more than just financing the economy,
even though it is essential for Ukraine. Foreign direct investment is a way to
increase productivity and a technological level of domestic enterprises [3, p. 162].
It should be noted that the share of EU countries is dominant in the total
foreign investment and 78.9% of the total share capital. This effectively makes the
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EU the largest donor to Ukraine's economy. In recent years there has been a clear
trend in the annual increase in foreign investment from the EU.
Significant amounts of direct investment from the EU are focused on
industrial enterprises (23.8%). Among manufacturing industries significant
investments in metallurgy and manufacture of fabricated metal products, food
products, beverages and tobacco products are made. In addition, attractive
investments include company financial activities (19.6%). organizations engaged
in real estate transactions, leasing, engineering and services businesses (9.3%) [4;
5].
It should be noted that the formation of certain tendencies that characterize
the qualitative development of the market of foreign investment in terms of
European integration comprise:
• orientation of joint ventures onto the production of goods that is almost
saturated, as well as the service sector;
• implementation of joint investment projects, usually on a mutual basis;
• limited western partners activity is due to the lack of reliable guarantees
regarding their protection;
• activity of small foreign companies, focused on the rapid rotation of small
capital or benefit from non-recurring transactions;
• uneven distribution of sectors and regions of Ukraine, their concentration in
the industrial centers of the country;
• a large proportion of property contributions of foreign investors in total
investment, a poor use of market mechanisms to finance investment [6, p. 75].
The favorable geographical location, a high educational level of the
population, a good scientific base and low wages make Ukraine an ideal base for
the companies oriented to Western and Central European markets and, thus, create
a favorable investment climate. However, foreign capital is still in no hurry to
Ukraine. Currently, the country has sufficiently low credit ratings, and this fact
stops many European investors from investing in the economy of Ukraine.
The effective use of investment opportunities in the EU in accordance with
the defined strategy of economic development of Ukraine is the key to achieving
sustainable economic growth and social well-being, providing high annual GDP
growth in Ukraine. High GDP growth should be accompanied by profound
qualitative transformation, the implementation of sustainable development, which
is determined by the world community as being a strategy in the XXI century.
There is no doubt that Ukraine has to intensify the process of EU integration as
soon as possible, but it can happen in case of implementation of large-scale
political, economic and social reforms [7].
Thus, the development of the market of foreign investment plays an important
role in the development of Ukraine's economy cooperation with the EU. Ukraine is
attractive for investment and it actively attracts deepening foreign capital. The EU
is the main donor of the economy. However, the structure of foreign investment of
Ukraine is not perfect, and the market development of foreign investment of
Ukraine slowed a number of problems that need urgent solution. Therefore, the
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increasing attractiveness of the Ukrainian economy for foreign investors becomes
an acute issue.
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МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖЕМ В УКРАЇНІ
Активна інтеграція України до світової ринкової системи
господарювання призвела до збільшення кількості господарських договорів з
іноземними партнерами, зокрема з контрагентами із держав - членів
Європейського Союзу. Невиконання або ж неналежне виконання однією із
сторін умов господарського договору призводить до того, що суб‘єкти
господарювання вимушені шукати захисту своїх прав у міжнародному
комерційному арбітражі. Тому без результативного механізму звернення до
виконання постанов арбітражу про вжиття забезпечувальних заходів
ефективність міжнародного комерційного арбітражу як альтернативного
способу вирішення спорів залишатиметься сумнівною, навіть за умови
внесення інших необхідних змін і доповнень до законодавства про
третейське судочинство.
В Україні застосування забезпечувальних заходів арбітражем
передбачене, зокрема, статтями 9, 17 Закону України «Про міжнародний
комерційний арбітраж», статтею 4 Регламенту Міжнародного комерційного
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі – МКАС
при ТПП України), пунктом 5 Положення про МКАС при ТПП України.
80

Проблеми ефективності арбітражних забезпечувальних заходів
неодноразово розглядались такими українськими вченими як С. Кравцовим,
М. Мальським, Ю. Притикою, Г. Ціратом та ін..
Застосування забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному
арбітражі регламентується Законом України «Про міжнародний комерційний
арбітраж» від 24.02.1994 року (надалі - Законом), а також Типовим законом
ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж. При цьому, як
підкреслює Ю. Притика, принциповою відмінністю забезпечувальних заходів
у міжнародному комерційному арбітражі є те, що через відсутність владних
повноважень арбітражний суд не має можливості примусово виконати
постановлений процесуальний акт про забезпечення позову. Тому
центральною ланкою в застосуванні забезпечувальних заходів залишаються
державний суд, а відтак удосконалення та уніфікація забезпечувальних
заходів у господарському судочинстві дозволить підвищити й ефективність
діяльності міжнародного комерційного арбітражу, в якого саме
забезпечувальні заходи є однією із слабких ланок [1, c.140].
У міжнародному комерційному арбітражі існують певні важелі впливу
на сторони угоди, що може дещо знизити потреби у зверненні до державного
судочинства. В арбітражній практиці найбільш поширеними є два основні
види несприятливих наслідків недотримання рішень арбітражу.
По-перше, арбітраж, який розглядає справу, буде схильний зробити
несприятливий висновок з відмови сторони виконати рішення про
забезпечення позову в добровільному порядку. Арбітри, безумовно,
враховують поведінку сторін спору, сформовану думку про них, керуються
при ухваленні остаточного рішення не лише матеріалами справи, але й
особистим переконанням.
По-друге, важелем впливу є можливість арбітражу покласти на
недобросовісного відповідача обов‘язок з відшкодування витрат (шкоди), що
є результатом невиконання ним забезпечувального заходу [2].
Відсутність обмежень у можливості винесення державними судами
забезпечувальних заходів щодо сторін арбітражного розгляду порушує
принцип автономії волі сторін, які домовилися передати свій спір на розгляд
арбітражу. Але свідоме виключення сторонами можливості втручання
державного суду в арбітражний розгляд, зафіксоване в тексті арбітражного
застереження, також є ризикованим вибором.
До формування складу арбітражу, коли застосування забезпечувальних
заходів ускладнено, суд виконує додаткову функцію щодо арбітражу,
забезпечуючи захист прав сторін на етапі, що передує арбітражному
розгляду. Можна стверджувати, що надалі роль суду повинна бути виключно
допоміжною та реалізовуватися тільки у випадках, коли арбітражу бракує
відповідної компетенції або забезпечення захисту прав сторін без
імперативного втручання. Закон України «Про міжнародний комерційний
арбітраж» та Регламент МКАС при ТПП України надають особі, яка
звертається з позовом до МКАС при ТПП України, після прийняття справи
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до провадження та сплати в повному обсязі арбітражного збору право подати
заяву про застосування забезпечувальних заходів голові МКАС при ТПП
України, а після формування арбітражного складу арбітрам. Утім, порядок і
строки розгляду заяв про застосування забезпечувальних заходів не
врегульовано, не визначені також види заходів забезпечення позову, що
можуть застосовуватись арбітражним складом [3].
Законодавство України не забороняє сторонам арбітражного розгляду
подавати заяву з клопотанням про вжиття забезпечувальних заходів до
державного суду. Відповідна заява може подаватися як до, так і під час
арбітражного розгляду. Частиною 2 статті 6 Закону України «Про
міжнародний комерційний арбітраж» передбачено, що органами для
виконання визначених законодавством функцій сприяння арбітражу є
районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди за місцезнаходженням
арбітражу. Частиною 1 статті 394 ЦПК передбачено, що суд за заявою особи,
яка подає клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду, може вжити передбачені ЦПК заходи забезпечення позову.
Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду такого
клопотання, якщо невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи
унеможливити виконання рішення суду [4]. Судова практика України
свідчить про наявність різних підходів до вирішення питання сприяння
арбітражу в забезпеченні позову. Відмова у прийнятті відповідних заяв до
розгляду та повернення заявнику відбувається переважно з мотивів
непідсудності, що пов`язано з недосконалістю українського законодавства
про міжнародний комерційний арбітраж.
Отже, незважаючи на ряд переваг міжнародного комерційного
арбітражу в порівнянні з державним судочинством, відсутність у
процесуальних актів арбітрів імперативної сили унеможливлює виконання
постанови арбітражу про застосування забезпечувальних заходів у
примусовому порядку та на практиці зумовлює фактично неминучу
необхідність звернення до державного суду для виконання ним функції
сприяння арбітражу, що залишається головною проблемою ефективності
забезпечення позову під час і до проведення арбітражного розгляду.
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В процесі розбудови ринкової економіки в Україні одним із
пріоритетних напрямів державної економічної політики є антимонопольноконкурента політика, сприяння розвитку змагальності у сфері
господарювання, ефективна боротьба з недобросовісною конкуренцією,
адаптації законодавства про захист від недобросовісної конкуренції до
європейських вимог.
Актуальність теми зумовлюється тим, що в Україні неправомірна
діяльність в сфері економіки набуває досить загрозливих масштабів а
законодавство про захист від недобросовісної конкуренції знаходиться у
процесі свого формування, у зв‘язку з цим доцільним є вивчення практики
застосування діючого антимонопольно-конкурентного законодавства,
досвіду практичної діяльності Антимонопольного комітету України.
На сьогодні недобросовісна конкуренція виступає одним із лідерів серед
порушень законодавства про захист економічної конкуренції. За даними
Антимонопольного комітету України в 2016 р. органами комітету виявлено
та припинено 5341 порушень законодавства про захист економічної
конкуренції, з них: 2221 випадків зловживання монопольним (домінуючим)
становищем, 1628 – антиконкурентнідії органів влади, 445 - випадки
порушень у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб‘єктів
господарювання, 650 порушення у вигляді недобросовісної конкуренції [1].
Питанням щодо існування на ринках недобросовісної конкуренції за
засобів протидії присвятили свої праці О. Безух, О. Бакалінська, З.
Борисенко, О. Городов, О. Мельниченко, Ю. Слободчиков, В. Тікін та інші.
Сучасна ринкова економіка являє собою складний механізм, який
складається з великої кількості різноманітних виробничих, комерційних,
фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на фоні
розгалуженої системи правових норм бізнесу та об'єднаних єдиним поняттям
- ринок. Конкуренція є ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових
відносин. Вона є центром всієї системи ринкового господарства.
Конкуренція сприяє формуванню певного складу мислення підприємців.
Відсутність «здорової» конкуренції призводить до монополії виробництва і,
як наслідок, зростання тіньової економіки, яка нічого не має спільного із
законним веденням бізнесу. Наші реалії говорять про те, що далеко не
завжди ми стикаємося із цивілізованим ринком.
Вперше
визначення
поняття "недобросовісна
конкуренція"
в
українському законодавстві було закріплено у Закону України "Про захист
від недобросовісної конкуренції". Відповідно до ст. 1 цього закону
недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать
правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій
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діяльності[2, ст. 1]. Аналогічне визначення недобросовісної конкуренції дає
Стаття 32 Господарського Кодексу України.
Основою недобросовісної конкуренції є нечесне, неправомірне ведення
підприємницької діяльності, створення перешкод суб‘єкту господарювання у
процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг. Недобросовісна
конкуренція завдає шкоди як споживачам, так і ринку. На конкурентному
ринку споживачі мають змогу ознайомитися з перевагами та недоліками
товарів, що пропонуються, і вибрати ті, що можуть повністю задовольнити
їхні потреби. Ідеальне становище на ринку - це наявність реклами та
можливість для споживача об'єктивно оцінити продукцію та прийняти
усвідомлене рішення стосовно купівлі.
Відповідно до ст. 42 Конституції України «держава забезпечує захист
конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання
монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та
недобросовісна конкуренція» [2].
Найбільш поширеним видом недобросовісної конкуренції є поширення
інформації, що вводить в оману, з метою досягнення неправомірних переваг
у конкуренції. Порушення цього виду становлять 90 відсотків від загальної
кількості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції. Інформація, що
вводить в оману, може виражатись у неповних, неточних або неправдивих
даних про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення,
джерела та спосіб придбання та реалізації товару, споживчі властивості,
якість,
комплектність,
придатність
до
застосування,
стандарти,
характеристики; приписування повноважень та прав, яких суб‘єкт
господарювання не має, або відносин в яких він не перебуває, тощо.
Поширення цієї інформації призводить до отримання неправомірних переваг
у конкуренції та невиправданих витрат споживачів через придбання товару,
який насправді не має тих властивостей, про які поширювалась інформація.
Значну кількість таких порушень Антимонопольним комітетом України
виявляється та припиняється під час реклами продукції харчування та товарів
широкого вжитку.
Законодавство про захист економічної конкуренції передбачає
спеціальні правові механізми захисту прав та законних інтересів від
недобросовісної
конкуренції.
Залежно
від
засобів
захистувиділяютьтакі основні шляхи:
1. Адміністративний
шлях,
пов‘язаний
зі
зверненням
до Антимонопольного комітету та його територіальних відділень.
2. Захист порушених прав в судовому порядку (передбачено ст. 24 ЗУ
«Про захист від недобросовісної конкуренції»).
3. Захист
права
через
органи
Державної
фіскальної
служби. Здійснюється шляхом внесення товарів, що містить об‘єкти
промислової власності до митного реєстру.
Отже, для зменшення кількості недобросовісної конкуренції та для
ефективного захисту інтересів суб'єктів господарювання в цілому, на нашу
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думку, необхідно не просто боротись з нею нормативними та
адміністративними методами, а створити такі умови, за яких було б
невигідно порушувати правила чесної конкуренції
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ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ СТАТУС ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ
Одним з визначальних етапів розвитку українського козацтва і
формування Української козацької держави є виникнення особливої
військово-територіальної політичної організації – Запорозької Січі.
До питань державно-політичного устрою у середовищі українського
козацтва зверталися чимало сучасників та дослідників як в Україні, так і за її
межами, а саме: Д. Багалій, М. Василенко, К. Віслобоков, В. Голобуцкий, А.
Гурбик, О. Кістяківський, В. Лакизюк, В. Мєсяц, Мишецький, Л. Окиншевич,
М. Cлабченко, А. Ткач, Д. Яворницький, Н. Яковенко, А. Яковлів та чимало
інших вчених.
Метою даного дослідження є визначення основних особливостей
державно-політичного устрою Запорозької Січі.
Запорізька Січ мала більшість ознак державності: територію, населення
та верховну владу. Проте в сучасному розумінні її назвати державою не
можна. Як інші держави, вона не мала свого громадянства. Спочатку козаки
були підданими Литви, потім Речі Посполитої, пізніше Гетьманщини,
зрештою, московського царя. Не було такої повнокровної економіки,
фінансової системи, господарської інфраструктури, власних грошей. Не було
міст, узагалі кам‘яних будівель. Навіть у часи найвищого розвитку населення
Запоріжжя не перевищувало 100 тис. осіб. Проте фактично від часу
заснування до повної ліквідації Запорізька Січ зберігала свій автономний
статус [2, с. 120].
Політичний устрій Запорізької Січі базувався на принципах козацької
демократії. Йдеться про народовладдя в межах одного суспільного стану –
козаків. Лише вони мали право на вирішення внутрішніх справ, могли
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обирати і бути обраними, мали право займати військові, адміністративні,
судові посади.
Структура суспільних (державних) інституцій Запорозької Січі була
надзвичайно простою.
За формою правління Запорізьку Січ відносять до типу демократичної
республіки. Саме так визначив державний устрій Січі посол Венеціанської
республіки Альберто Віміні, який у 1650 році перебував в Україні [3, с. 330].
Вищим, так би мовити законодавчим, органом влади була загальна
козацька рада. Брати участь у ній мали право усі без винятку низові козаки.
Інколи ради відбувалися і на представницькій основі, у вигляді депутацій від
куренів, або ж виключно старшинські. Зібрання козаків, що проводилися за
їх власною ініціативою називалися чернецькими, або чорними радами. До
основних повноважень загальної козацької ради входили: спільне
обговорення всіх найважливіших питань життєдіяльності січового
товариства, визначення основних принципів побудови військового устрою,
обрання керівництва, обговорення і вирішення питань війни і миру,
прийняття рішення про участь у військових походах, визначення своєї
позиції під час переговорів з представниками інших країн, розподіл
земельних угідь, що знаходилися в межах «вольностей» Війська
Запорозького. Кращі з цих земель розподілялися між курінями січового
товариства, а решта відходила сімейним козакам і не козакам – так званому
«підданству». В разі потреби козацька рада виступала в ролі вищої судової
інстанції. За встановленою традицією козацькі ради, збиралися, як правило,
щороку 1 січня для переобрання кошового отамана і старшини. Однак, якщо
виникала гостра необхідність, вони скликалися позачергово три-чотири рази
на рік [1, с. 3]. На таких надзвичайних радах розглядався широкий спектр
питань або одне, яке на той час було надзвичайно важливим для запорожців.
Виконавча влада на Запорізькій Січі належала кошу, тобто обраним на
козацькій раді посадовцям. Нараховувалась 21 посада, на яких перебували по
декілька урядовців одного звання. Загалом, у владних структурах Запорізької
Січі налічувалось 120 осіб командно-адміністративного персоналу. Найвище
становище в апараті управління займали військові начальники, а серед них
виділявся кошовий отаман. За сучасною термінологією він був главою
Запорізької республіки, головнокомандувачем збройних сил і військовим
комендантом Січі. Кошові отамани, як і решта управлінців, щорічно
вибиралися на козацькій раді, знімалися з посад або продовжували на
наступний термін їх обіймати.
Судова система на Запоріжжі не розрізняла кримінального процесу від
цивільного. Проте кількість кримінальних справ, розглянутих січовими
судами, значно перевищувала цивільні.
У справах кримінальних самі судді проводили попереднє слідство. Для
збору доказів на місце вчинення злочину суд часто направляв осавулів, які
складали протоколи і передавали їх на розгляд судової установи.
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Підозрюваних у вчиненні злочину арештовували, а місцем попереднього
ув‘язнення були пушкарні або спеціально вириті ями. До винесення вироку
обвинувачуваних могли передати на поруки рідних чи знайомих осіб. Під час
допитів нерідко застосовувалися тортури.
Таким чином, політичний устрій Запорізької Січі базувався на
принципах козацької демократії. Йдеться про народовладдя в межах одного
суспільного стану – козаків. Лише вони мали право на вирішення внутрішніх
справ, могли обирати і бути обраними, мали право займати військові,
адміністративні, судові посади.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ
Під час господарської діяльності через нестачу власних коштів виникає
потреба залучення додаткових коштів для покриття витрат або капітальних
вкладень. Найпоширеніший шлях отримання цих коштів - це отримання їх у
кредит. Проте внаслідок фінансової кризи, нестабільної валютної політики
Національного банку України, що спричинили масове безробіття, значна
кількість позичальників постала перед проблемою належного виконання
кредитних договорів.
Проблеми правового регулювання кредитування досліджували такі
науковці як: О.В. Дзоблюк, А.М. Мороз, М.І.Савлук, О. Барановський, В.
Вiтлiнський, І. Гуцал, О. Пернарiвський та ін.
Ч.1 ст. 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що за кредитним
договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується
надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах,
встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та
сплатити проценти [1].
Предметом цього договору є грошові кошті в національній або іноземній
валюті. Враховуючи це, законодавець у частині 1 статті 5 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
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зазначив коло осіб, які можуть надавати даний вид послуг, а саме: фінансові
послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо
передбачено законом, фізичними особами - підприємцями. [2].
Кредитний договір є двостороннім, оплатним та консенсуальним.
В України, як і в світі, кредит є одним з інструментів, за допомогою
якого держава мобілізує та розподіляє тимчасово вільні кошти та контроль за
правильним їх використанням, що сприяє підвищенню ефективності
економіки, сприяє стимулюванню грошового обігу, та є важливим
інструментом державного регулювання економіки. Важливою умовою в
кредитному договорі є розмір відсотків за користування кредитом, який
встановлюється банком і позичальником на основі домовленості.
Відповідно до статті 1056-1 Цивільного кодексу України відсотки за
кредитним договором визначаються залежно від кредитного ризику,
наданого забезпечення, попиту i пропозицій, які склалися на кредитному
ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших
факторів. Підвищення ризику призводить до підвищення такого проценту. В
умовах економічної кризи рівень ризику неповернення кредиту значно
зростає, що спонукає банки на включення у кредитний договір умови, згідно
з якою розмір відсоткових ставок збільшується за певних обставин,
наприклад, підвищення облікової ставки НБУ. Адже відповідно до статті
1056-1 Цивільного кодексу України процентна ставка за кредитом може
бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається
кредитним договором. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом
усього строку кредитного договору. У разі застосування змінюваної
процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі
періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати
процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним
договором, письмово повідомивши про це позичальника, поручителя та
інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш
як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.
За цих обставин нині особливої актуальності набуває реалізація таких
принципів кредитних відносин, як диверсифiкований підхід до позичальників
та обов‘язковості укладення кредитного договору учасниками кредитної
угоди. Таким чином, ефективність реалізації кредитної політики можлива за
допомогою чіткого правового визначення рівноправних взаємин між
учасниками кредитної угоди, які спрямовані на створення сприятливих умов
щодо підвищення організації кредитних відносин [3, с.168].
Недостатнє правове регламентування прав та обов‘язків сторін
кредитного договору, фактична нерівність їх правового статусу призводять
до численних судових спорів між ними. У зв‘язку з цим необхідне
вдосконалення чинного законодавства України, що регулює механізм
реалізації кредитного договору з метою його ефективного застосування.
Усвідомлення відповідальності за недотримання правових норм і договірних
зобов‘язань дасть змогу учасникам кредитних правовідносин уникнути
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несприятливих наслідків, а також повну свободу в підприємницькій
діяльності без порушення прав та інтересів інших осіб.
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АСПЕКТ
На сьогоднішній день Франція є однією із провідних держав Європи, де
фактично завершилось формування громадянського суспільства, що є
прикладом для України у її будівництві правової держави.
Цікавим для нашого дослідження стало прийняття першої Декларації
прав людини і громадянина на теренах Європи і започаткування нової галузі
права (конституційному (державному) праву) на нашому континенті.
Великим кроком Французького народу до конституціонізму було
створення та прийняття Установчими зборами 26 серпня 1789 р. «Декларації
прав людини і громадянина», у якій автори (Лафайет, Мірабо, Муньє,
Дюпор) розглядали людину як істоту, від природи наділена природними і
невідчужуваними правами ("люди народжуються і залишаються вільними і
рівними у правах" - ст. 1). Саме "забуття прав людини", зневага до них є, на
думку авторів Декларації, "причинами суспільних негараздів та вад урядів".
У число природних прав, перелік яких відрізнявся від того, який був
передбачений в Декларації незалежності США, включалися свобода,
власність, безпека, опір гнобленню (ст. 2). Поставивши на перше місце в
переліку природних прав людини свободу і власність, декларація втілила
відому думку Вольтера: "Свобода і власність - ось крик природи". У
концепції природних прав, що претендують на універсальне вираження
природи людини, реалізовувалися не тільки загальнодемократичні
устремління народних мас, а й специфічні інтереси буржуазії,
закріплювалися найважливіші відносини несформованого капіталістичного
суспільства. Так, свобода, сформульована в ст. 4 в дусі панували в той час
індивідуалістичних концепцій, переводилася на юридичну мову як
можливість "робити все, що не приносить шкоди іншому". Ідея свободи була,
безсумнівно, центральної і найдемократичнішою ідеєю декларації. Вона не
зводилася лише до політичної свободи, а означала, в кінцевому рахунку,
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більш широке розуміння свободи людини і громадянина як свободи
підприємництва, свободи пересування, свободи релігійних переконань і т. д.
Власність також розглядалася авторами декларації в абстрактноіндивідуалістичному дусі і була єдиним природним правом, яке
оголошувалося в цьому документі "недоторканним і священним".
Непорушність приватної власності була гарантована: "Ніхто не може бути
позбавлений її інакше, як у випадку встановленої законом безсумнівною
суспільної необхідності", причому лише на умовах "справедливого і
попереднього відшкодування" (ст. 17). Прагнення захистити майнові інтереси
громадян знайшло своє відображення у статтях 13, 14, в яких заборонялися
довільні королівські побори (в тому числі на утримання збройних сил) і
встановлювалися загальні принципи податкової системи (рівномірний
розподіл загальних внесків, стягнення їх лише за згодою самих громадян або
їхпредставників і т. д. ). Однією з основних ідей Декларації 1789 р. , не
втратили свого прогресивного значення і сьогодні, була ідея законності.
Виступаючи проти свавілля королівської влади, конституціоналісти брали на
себе зобов'язання побудувати новий правовий порядок на "твердій основі
закону". В епоху абсолютизму і придушення особистості право базувалося на
принципі: "Тільки те дозволено, що дозволяється". Згідно ж ст. 5 Декларації,
все, "що не заборонено законом, то дозволено", і нікого не можна
примушувати до дії, не передбаченого в законі. Депутати Установчих зборів
ясно уявляли собі, що без гарантій недоторканності особистості не могло
бути й мови про безпеку, оголошеної одним з природних прав людини, а тим
самим і про вільному користуванні майновими і політичними правами. Саме
тому в ст. 8 чітко формулювалися принципи нової кримінальної політики:
"Ніхто не може бути покараний інакше, як в силу закону, належно
застосованого, виданого і оприлюдненого до вчинення правопорушення". Ці
принципи пізніше були виражені у класичних формулах: nullum crimen, nulla
poena sine lege (немає злочину і покарання без вказівки на те в законі), "закон
не має зворотної сили". Обов'язок держави забезпечити безпеку своїх
громадян визначала також і процесуальні форми захисту особистості. Ніхто
не міг піддатися звинуваченням або бути заарештованим інакше, як у
випадках і при дотриманні форм, передбачених законом (ст. 7). У ст. 9
вказувалося, що будь-яка особа передбачається невинним, поки не
встановлено протилежне.
Таким чином, діяла презумпція невинності на противагу середньовічним
уявленням про винність підозрюваного. З іншого боку, кожен громадянин,
"затриманий в силу закону, повинен беззаперечно коритися". Опір владі в
таких випадках тягло за собою відповідальність.
Ідея законності отримала своє закріплення і у вигляді загальних
принципів організації державної влади, і насамперед у поділі влади. Згідно зі
ст. 16 "суспільство, в якому не забезпечено користування правами і не
проведено, розділене влади, не має конституції". Декларація 1789 р. мала
велике значення не тільки для Франції, але і для всього світу, оскільки вона
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закріплювала основи передового для своєї епохи суспільного і державного
ладу, визначала підвалини нового правопорядку. Самі її творці вважали, що
склали документ "для всіх народів і на всі часи "При всьому своєму ясно
вираженому політико-юридичному змісті декларація не мала нормативноправової сили. Вона була лише вихідним документом революційної влади,
яка прагнула встановити конституційний лад. Тому багато її положень
носили програмний характер і не могли бути негайно реалізовані на практиці
в умовах Франції кінця XVIII ст.
Відповідно до преамбули чинної Конституції П'ятої французької
республіки від 4 жовтня 1958 р., принципи, викладені у Декларації, мають
конституційну силу. Багато законів та інших нормативних актів були
відмінені, оскільки на думку Коституційної ради Франції або Державної
ради, вони не узгоджувались із принципами Декларації.
Декларація включає загальні колективні та індивідуальні права всіх
громадян Франції, вона досі носить фундаментальний характер для
французького конституційного права.
Отже, Декларація мала великий загальносвітовий вплив на утвердження
ліберальної демократії, і залишається до сьогодні актуальними, серед них:
 визнання антиконституційними податкових норм, у яких робиться
незаконна різниця між громадянами;
 відкидання пропозицій щодо дискримінації на етнічних землях через їх
невідповідність принципу рівності, оскільки це означає, що певні групи
громадян, за правом народження, будуть користуватися більшими правами.
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
На даному етапі розвитку комп‘ютерних і мережевих технологій все
актуальнішою стає проблема захисту інтелектуальної власності в Інтернеті.
91

Глобальна система стала невід‘ємної частиною розвитку суспільства і світу.
В умовах сучасних ринкових перетворень, об‘єкти авторського права
знаходяться в постійному розвитку та потребують якісної охорони. Але, на
жаль, крім створення нових відносин, Інтернет став простором порушення
прав осіб і авторських прав в першу чергу.
Інтернет – це загальнодоступна всесвітня система взаємосполучених
комп‘ютерних мереж, які базуються на інтернет-протоколах. Даний ресурс
став базою для розміщення об‘єктів інтелектуальної власності (літературних
творів, музичних композицій, статей, фотографій тощо). Головною
проблемою є незаконне використання об‘єктів авторського права, які є у
вільному доступі.
Дану проблему розглядали такі науковці як Ч. Н. Азімов, І. А.
Безклубий, М. М. Богуславський, Ю. Л. Бошицький, О. В. Дзера, Т.
Кудрицька, Ю. Чижова та інші.
У законодавстві Україні не закріплено визначення поняття «авторське
право». У ст. 433 ЦКУ ст. 8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»,
закріплено, що до об‘єктів авторського права відносяться: літературні та
художні твори (романи, поеми, статті, та інші письмові твори; лекції,
промови,проповіді та інші усні твори; драматичні, музично – драматичні
твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; інші групи об‘єктів);
комп‘ютерні програми; компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором
або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної
діяльності; інші твори. Тобто об‘єкти авторського право досить різноманітні і
напевно, з розвитком культури і суспільства ще будуть з‘являться нові
об‘єкти. Так з розвитком світової мережі Інтернет, з‘явилися такі об‘єкт як
комп‘ютерні програми і компіляції даних [1, 2].
Т. Кудрицька і Ю. Чижова зазначають, що специфіка правового захисту
прав полягає у тому, що об‘єкти інтелектуальної власності використовуються
в мережі, переважно, як вміст веб-сайтів і як розпізнавальна частина
доменних імен. Так, якщо в доменних іменах використовуються торгові
марки та фірмові найменування, меншою мірою – географічні позначення, то
у вмісті веб-сайту може бути використано практично все[3].
У статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» чітко
визначено, які саме дії є порушенням авторського права, для яких не
винятком є дії в мережі Інтернет. Відповідно до вищезазначеного закону
піратство (опублікування, відтворення, ввезення на митну територію
України, вивезення з митної території України і розповсюдження
контрафактних примірників творів,
фонограм,
відеограм і програм
організацій мовлення), плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю
або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору,
ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське
право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних
програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення,
розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою
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розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і (або)
суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або)
суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами,
зокрема в електронній формі тощо є порушення цього права[2].
Як вказує Ріппа П.С., через особливості функціонування Інтернету, а
саме: анонімності користувачів, екстериторіального характеру, свобод та
швидкості поширення інформації – порушення авторських прав стало
настільки буденним і поширеним явищем, що особа, вчиняючи протиправні
дії, просто не усвідомлює їх сутності, а навпаки гадає, що діє в рамках закону
[4]. Для захисту своїх прав в мережі Інтернет, автору необхідно самостійно
вчинити певні дії. Виявивши факт порушення свого права, автор може
звернутися до суду задля захисту своїх прав та вимагати компенсацію через
те, що він частково втратив вигоду матеріального характеру.
Здебільшого відповідачем у даних справах є власник домену або сам
провайдер, який дозволив розміщення об‘єкту інтелектуальної власності. А
так як інформація про фізичну чи юридичну особу, яка є адміністратором
провайдера або сервера як правило невідома, то звернення до суду є
неможливим. Виходячи з цього, щоб захистити об‘єкти авторського права,
авторам необхідно заздалегідь захищати свої права технічними способами,
які створюють перешкоди порушенню авторських та суміжних прав, а саме:
1) подання творів з обмеженою інформацією. Для того щоб повністю
отримати твір користувачеві потрібно буде заплатити певну грошову суму
автору;
2) захист від копіювання, тобто продавець обмежує кількість разів, коли
комп‘ютерний файл може бути скопійований;
3) використання кодових слів, а саме використовувати екзотичні та
рідкісні слова, щоб в подальшому відстежувати за допомогою пошукових
програм свої твори тощо.
Враховуючи усе вищесказане, необхідно зазначити, що застосування
таких заходів захисту авторських прав в мережі Інтернет і справді зможе
забезпечити належний захист, але для їх реалізації необхідна підтримка з
боку держави. На даний час є актуальним питання оновлення національного
законодавства, а можливо і прийняття нового законодавчого акту з питань
захисту авторських прав в мережі Інтернет.
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НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
В інформаційному суспільстві, до якого просувається Україна і яке
постає не лише як всеосяжна розгалужена мережа, а і як суспільство, що
безперервно навчається, інституція вищої освіти набуває першорядного
значення. Як наголошується в Національній доктрині розвитку освіти
України у ХХІ столітті, з галузі, що обслуговує суспільство, освіта
перетворюється на основоположну функцію держави, бо її завданням стає
підготовка професіонала, творчої особистості, здатної навчатися все життя й
орієнтуватися у швидкоплинних умовах сьогодення.
Система вищої освіти порівняно з іншими соціальними інститутами
відрізняється розмаїттям функціональних, рольових, міжособистісних,
міжгрупових взаємозв‘язків. Вони складні, неоднозначні, тісно переплетені,
іноді заплутані, оскільки охоплюють педагогічну, соціальну, психологічну,
економічну, юридичну та багато інших сфер життєдіяльності.
У такому розмаїтті стосунків стає неминучим зіткнення інтересів,
настанов, думок, позицій, потреб людей. Ці зіткнення виявляються в
конфліктах, котрі часто мають руйнівні (деструктивні) наслідки.
Аналіз літератури з питань конфліктів дозволяє визначити, що
переважна більшість досліджень стосується шкільних колективів, а саме:
всебічний аналіз конфліктів, їх запобігання і розв‘язання в учнівському
середовищі (А.Анцупов, Г.Балл, В.Басова, М.Рибакова, Є.Хаустова, А.Шкіль
та ін.); розгляд конфлікту як активного засобу виявлення та формування
моральної зрілості підлітка (В.Афонькова, Т.Драгунова, А.Зосимовський та
ін.); аналіз педагогічних умов профілактики і подолання конфліктних
ситуацій типу ―вчитель-учні‖ (О.Бєлкін, О.Гуменюк, Ю.Костюшко та ін.).
Проведення бесід, анкетувань, опитувань 150 викладачів і 650 студентів
університетів дає підставу стверджувати, що навчально-виховне середовище
вищих навчальних закладів характеризується високою конфліктогенністю.
До 80% респондентів ставали учасниками конфліктної взаємодії і вважали
виникнення конфліктів у вищій школі неминучим. До того ж, переважна
більшість викладачів і студентів недостатньо знають про методи
конструктивного розв‘язання конфліктів: 36,7 % викладачів у разі
виникнення конфлікту зі студентами звертаються в деканат, 70 % студентів
упевнені в неможливості розв‘язання конфлікту з викладачем; 46,7 %
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педагогів і 83 % студентів не в змозі оцінити роль і значення конфліктів у
розвитку особистості, колективу, навчального закладу. [1]
Разом з тим адекватність сприйняття конфлікту, готовність до
всебічного обговорення проблем, створення атмосфери взаємної довіри та
спільна діяльність щодо розв‘язання проблем, які існували, сприяють
перетворенню деструктивного конфлікту в конструктивний, а вчорашніх
опонентів – у співпрацівників. Успішно розв‘язаний конфлікт сприяє
поліпшенню
психологічного
клімату
в
колективі,
зростанню
взаєморозуміння. Досвід, отриманий у ході розв‘язання конфлікту, може
бути успішно застосовано в інших конфліктних ситуаціях. [2]
На сьогодні очевидний пріоритет у вивченні конфліктів, їх ролі в житті
людини та суспільства зберігається за соціологією і психологією. Одночасно
науковці (О.Бєлкін, В.Жаворонков, В.Журавльов, О.Іонова, Є.Тонков та ін.)
підкреслюють, що назріла проблема педагогізації конфліктологічного знання,
що недооцінка значущості педагогічного аспекту конфліктології істотно
збіднює її зміст і обмежує можливості впливу на конфліктогенне середовище
освіти і суспільства.[3]
Конструктивне розв‘язання конфліктів у вищому навчальному закладі
передбачає раціональне осмислення того, чим викликаються і під впливом
яких детермінант виникають конфлікти, які їх основні типи, соціальнопедагогічні, культурологічні, економічні та інші параметри, якими
особистісними рисами, особливостями свідомості й поведінки відрізняються
їх активні учасники, котрі сприяють або перешкоджають запобіганню
негативним конфліктним протистоянням, що гальмують розвиток
навчального закладу.
Разом з тим питання обґрунтування науково-педагогічних засад і шляхів
запобігання і розв‘язання конфліктів у вищому навчальному закладі не
отримали цілеспрямованого осмислення. Це стримує подолання міцної
суперечності, що об‘єктивно має місце в системі вищої освіти, – між
наявністю великої кількості конфліктів у соціально-педагогічній практиці та
відсутністю науково обґрунтованої концепції їх розв‘язання.
Таким чином, важливість аналізу й осмислення сутності конфліктів у
педагогічному середовищі вищого навчального закладу, причин їх
виникнення, шляхів запобігання та розв‘язання, майже неопрацьованість
означеної проблеми зумовлює розробку науковцями науково-методичних
матеріалів з профілактики конфліктів у вищому навчальному закладі, які
можуть використовуватися у професійній підготовці майбутніх учителів у
педагогічних вищих навчальних закладах, у системі післядипломної освіти й
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Знання, які може здобути
особистість, вивчаючи конфліктологію, підвищать її професійну й
інтелектуальну компетентність, а вміле їх використання на практиці реально
засвідчить професійну майстерність фахівця й особистості
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МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО XIV-XVI СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ
В історії будь-якої держави є історичний період, який наповнює її
суспільно-правову тематику новим змістом. Коли актуалізуються підходи до
вивчення історичного досвіду у частині наповнення реальним змістом
міського самоврядування, затребуваними виявляються історичні уроки щодо
дії норм по його забезпеченню. Тому, проблематика дослідження
Магдебурзького привертає значну увагу дослідників до проблеми, яка єднає
нас з європейськими цінностями та наповнює правову тематику новим
світоглядним змістом.
До українських вчених, які досліджували історичний процес
установлення Магдебурзького права, належать: І. Крип‘якевич, М.
Грушевський, В. Антонович, М. Владимирський-Буданов, С. Климовський.
Також дану проблематику досліджували також радянські
вчені: М.
Тихомиров, М. Довнар-Запольський та З. Кописський.
Метою даного дослідження є визначення особливостей функціонування
Магдебурзького права XIV-XVI ст. в Україні.
Магдебурзьке правo – це збірник закoнів, щo виник у кінці ХІІІ стoліття
із «Саксoнськoгo Зерцала» і магдебурзькoгo міськoгo шеффенськoгo права.
Вoнo закріплювалo права міських станів – купців, міщан, ремісників. Булo
юридичним виявoм успіхів міськoгo населення в бoрoтьбі прoти феoдалів,
встанoвлювалo пoрядoк oбрання і функціoнування oрганів міськoгo
самoврядування, регулювалo питання тoргівлі, oпіки, успадкування,
визначалo пoкарання за oкремі види злoчинів. Oтримавши Магдебурзьке
правo, містo сплачувалo в державну казну певну суму грoшей – частина
натуральних пoвиннoстей ліквідувалася, встанoвлювались єдині пoдатки з
ремесел та тoргівлі, містo звільнялoся від управління і суду кoрoлівських чи
великoкнязівських намісників [2, с. 86].
Після oтримання привілею на здійснення самoврядування містoм
Магдебург Магдебурзьке правo пoчинає пoширюватися на інші німецькі
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міста, а пoтім сягає oкремих міст Пoльщі, Литви, Чехії, Угoрщини,
приймаючи різні фoрми відпoвіднo дo місцевих умoв, а згодом, пoтрапляє на
теритoрії сучаснoї України.
Магдебурзьке правo з‘явилoся на теритoрії України разoм із німецькими
кoлoністами. Німці oтримали правo oрганізoвувати в галицьких і вoлинських
містах самoврядні грoмади (війтівства) з автoнoмними судoвoадміністративними інституціями. Перші війтівства були ствoрені у ГалицькoВoлинській державі, зoкрема, у Львoві, щo вважається пoчаткoм періoду
часткoвoгo надання Магдебурзькoгo права (1287-1353 рр.). Всьoгo за цей
періoд таке правo наданo cеми містам. З 1329 р. пo 1791 р. литoвські князі,
пoльські кoрoлі, українські гетьмани Магдебурзьке правo надали більше 220
українським містам.
Відпoвіднo дo Магдебурзькoгo права, міста України пoділялися на 3
категoрії. Дo першoї належали міста, щo oтримали Магдебурзьке правo від
литoвських князів, пoльських та угoрських кoрoлів. Переважнo це були міста
Правoбережнoї України (на теритoрії пoширення катoлицизму). Дo другoї
категoрії вхoдили міста, які oтримали Магдебурзьке правo від їх власників.
Дo третьoї категoрії належали міста, яким Магдебурзьке правo булo наданo
грамoтами гетьманів після приєднання України дo Мoскoвськoї держави (на
теритoрії, де відбувалася кoнфрoнтація правoслав‘я з катoлицизмoм). Дo
кінця XVIII ст. Магдебурзьке правo oдержали майже всі міста Лівoбережнoї
України (де під захистoм влади надійнo панувалo правoслав‘я) [1, с. 96].
Якщo рoзглядати пoслідoвність впрoвадження нoрм магдебурзькoгo
права, тo на етнічних західнoукраїнських землях першим містoм, щo
oтрималo привілей на самoврядування за німецьким правoм, булo м. Нoвий
Сoнч (1294 р.), а у 1339 р. таке правo набулo й м. Сянoк. Згoдoм були Львів
(1356 р.), Кам‘янець-Пoдільський (1374 р.), Стрий та Вoлoдимир-Вoлинський
(1431 р.), Луцьк (1432 р.), Снятин (1442 р.), Мукачеве (1445 р.) Рівне (1493
р.), Київ (1494 р.), Дубнo(1507 р.). Oстрoг (1528 р.), Любoмль (1541 р.),
Тернoпіль (1548 р.), Кoрсунь (1584 р.), Переяслав (1585 р.), Біла Церква (1588
р.), Чигирин (1592 р.), Мoзир (1595 р.), Канів (1600 р.). Бoгуслав (1620 р.).
Чернігів (1623 р.). Вінниця (1640 р.) і т. д. Загалoм дoслідники налічують дo
400 міст, містечoк і сіл, яким прoтягoм ХІУ-ХУІ ст. булo наданo
магдебурзьке правo [3].
Магдебурзьке правo регулювалo діяльність oрганів влади та управління
міста, цехoвих кoрпoрацій, нoрми цивільнoгo і кримінальнoгo права,
судoустрій та прoвадження справ у судах. Гoлoвним oрганoм влади
визначався магістрат, який складався з ради (рoзпoрядчoгooргану) і лави
(судoвoгooргану). Дo ради населення міста щoрічнooбиралися від 6 дo 24
райців і писар на чoлі з бурмистрoм, дo лави (скабінат) –12 лавників
(присяжних) на чoлі з війтoм (суддею). Війт (сoлтис) вважався найвищим
міським урядoвцем. Дo мoлoдших урядoвців належали кoмісар
(межувальник), гoрoдничий (кoмунальна служба), вoзний (судoвий
викoнавець), кат, інстигатoр, перекладачі, канцеляристи.
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Таким чином, на українських землях в XIV-XVI ст. кoристувалися
магдебурзьким правoм в інтерпретoваній вигляді. Це зумoвленo тим, щo в
грамoтах, наданих українським пoселенням містилoся, як правилo,
надзвичайнo малo реальнoї інфoрмації прo міську владу, бo в них
oкреслювалися лише загальні принципи функціoнування німецькoгo міськoгo
права, а не кoнкретні інституції влади в тoму чи іншoму пoселенні. В
результаті такoгo підхoду, oрганізація самoврядування за магдебурзьким
правoм в Україні відчувала oсoбливo сильний вплив місцевих звичаїв і
традицій, oсoбливo у судoвій сфері. Це і призвелo дo активнoї правoтвoрчoсті
українців, які прoстo вимушені були дoпoвнювати дані нoрми. Внаслідoк
цьoгo магдебурзьке правo ставалo дещo «українським», адже спиралoсь саме
на націoнальні oсoбливoсті, при цьoму зберігаючи від першoджерела лише
oснoвні принципи. З іншoгo бoку, внoсячи певні риси західнoєврoпейськoгo
міськoгo устрoю в oрганізації самoвряднoсті українських міст, дане правo
сталo oдним із важливих чинників культурнoгo і правoвoгo зближення
України із Західнoю Єврoпoю, ствoрилo правoву oснoву станoвлення і
рoзвитку місцевoгo самoврядування в Україні.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАКОРДОН
Формування та розвиток національного ринку праці є однією з
найважливіших умов соціально-економічного розвитку країни, адже рівень
зайнятості впливає як на добробут населення, так на розвиток економіки
держави загалом. Останнім часом в Україні досить стрімко зростає рівень
безробіття, більш того, цей процес продовжується вже тривалий період.
Неповна зайнятість або неофіційне працевлаштування здійснює значний
негативний вплив на розвиток економіки країни, тому зараз особливо гостро
стоїть питання трудової міграції.
Трудова міграція – це переміщення працездатного населення,
спричинене економічними факторами .
Трудова міграція населення України на сьогоднішній день є однією із
найбільш актуальних проблем. При цьому більша частина мігрантів, тобто
тих, хто покидає межі власної країни задля працевлаштування в іншій країні,
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працюють за кордоном переважно неофіційно, тому у більшості випадків
вони залишаються незахищеними, адже можуть бути звільнені в будь-який
момент часу, не отримавши розрахунку від роботодавців. [2]
Значна кількість молоді, особливо тієї, яка отримала вищу освіту і
прагне реалізувати себе як спеціаліст в своїй галузі та отримувати гідну
заробітну плату, вже зараз замислюється над питанням працевлаштування і, в
більшості випадків, значну перевагу молодь надає роботі саме за кордоном.
Таким чином, значна частина висококваліфікованої робочої сили щороку
виїжджає за межі країни, в першу чергу, задля того, щоб покращити й
зміцнити своє матеріальне становище.
Українськими соціологами досліджено, що зі 100% опитаної молоді 37%
респондентів, бували в інших країнах.
Загалом серед респондентів найбільше тих, хто їздив до Росії – 19%
(хоча за останні 12 місяців там побували лише 4%). Другу позицію займає
Польща – там побували 12% опитаних представників української молоді (за
останні 12 місяців – 4%), на третій позиції Туреччина – 7% опитаних (з них
за останні 12 місяців – 2%). Загалом в країнах ЄС побували 23% молоді, а в
країнах СНД – 22%.
Серед причин, які спонукають до переїзду, ті, хто хотів би переїхати,
називають передусім бажання покращити умови життя – 69%, бажання мати
постійну роботу, стабільний дохід – 42%, бажання дати дітям освіту, краще
життя – 18%. [4]
Нині Україна на міжнародних ринках переважно виступає як держава —
експортер робочої сили, хоча відмічається тенденція до зростання кількості
іноземних громадян, які працюють в Україні. Статистичні дані свідчать, що
кількість останніх приблизно в 10 разів менша, ніж кількість українців, які
працюють за кордоном . При цьому йдеться лише про офіційну статистику,
яка не враховує нелегальних мігрантів та біженців. [1]
Серед країн, в які спрямовані потоки трудової міграції з України —
Росія, Польща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а останнім часом — і Німеччина,
Португалія, Іспанія та інші розвинені країни Західної Європи. Потік трудової
міграції у цьому напрямку обумовлений перш за все близькістю кордонів та
певною лояльністю місцевих законів до працівників-емігрантів. Все більше
українців емігрує на роботу у США, Канаду, країни Близького Сходу тощо.
У нашій країні працевлаштовуються громадяни з Росії, Молдови, Китаю,
В'єтнаму, Туреччини переважно у сфері торгівлі, послуг тощо, в той час як
українці за кордоном — у промисловості, будівництві, сільському
господарстві.
Міграція робочої сили для України на даний час має переважно
негативні наслідки. Мігрують, як правило, висококваліфіковані спеціалісти,
але лише невеликий відсоток їх має гарантовану роботу і відповідні соціальні
та трудові гарантії. [3]
Згубним для економіки країни, для формування її науково-технічного
потенціалу є виїзд за кордон науково-технічних кадрів та підготовлених на
99

сучасному рівні молодих спеціалістів. Це може негативно вплинути на темпи
зростання економіки України.
З метою зменшення еміграції робочої сили з України (особливо
нелегальної) необхідне провадження системи заходів, які на думку фахівців
повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування. До числа перших
належать заходи макроекономічної стабілізації та оздоровлення економіки —
створення робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо.
Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за
кордон та можливість їх вільного повернення з-за кордону, ввезення валюти,
а також гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за
кордоном.
Отже, міграція стимулює перерозподіл трудових ресурсів на користь
країн, які мають динамічне економічне зростання, веде до концентрації
активного населення, особливо молоді, в промислово розвинутих країнах,
сприяє підвищенню росту професійного рівня і доходів мігрантів. Для
світового господарства перелив трудових ресурсів забезпечує їх
найефективніше використання, сприяє зростанню світового сукупного
продукту і підвищенню рівня добробуту населення. Країна може залишитися
без висококваліфікованого працівника, мігранти не беруть участь у
формуванні національного доходу та сплати до різних соціальних і пенсійних
фондів. Тим більше, якщо молодь нелегально працює в країні, вона стає
незахищеною від знущань з боку роботодавців. Відсутність належного
медичного обслуговування для нелегальних мігрантів також є негативним
наслідком. Тому, на нашу думку, в першу чергу влада повинна звернути
свою увагу на працевлаштування молоді, тобто здійснити таку економічну
політику, за якої б студенти-випускники змогли без проблем влаштуватись
на високо оплачувану роботу, молоді сім‘ї матеріально забезпечити себе та
своїх дітей, адже молоде покоління – це майбутнє нашої країни. Отже,
оскільки за кордон виїжджають переважно молоді люди, це не може не
позначитися негативно на трудовий потенціал краъни. Можна виділити
основні негативні наслідки трудової міграції:
по- перше, виїжджає більша частина трудового потенціалу, в тому числі
досвідчені висококваліфіковані працівники, які погоджуються на просту
роботу і втрачають свій професіоналізм;
по-друге, набувають масштабного характеру соціальні наслідки,
зокрема: розпадаються молоді сім‘ї, де діти залишаються без одного із
батьків;
мігранти, працюючи нелегально, не отримують належної медичної
допомоги; через тяжкі фізичні навантаження і некомфортні побутові умови
втрачають власне здоров‘я, що призводить до зниження рівня
народжуваності, а це призводить до руйнування трудового потенціалу в
України.
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В сучасному прогресивному суспільстві, де неможливо уявити життя без
електронних приладів, програмне забезпечення для яких стрімко
оновлюється та урізноманітнюється, чим спрощує та покращує їх
використання, досить актуальною темою для обговорення є захист права
інтелектуальної власності розробників такого програмного забезпечення.
Актуальність теми зумовлена необхідністю створення в Україні ефективного
судового захисту авторських прав на комп‘ютерне програмне забезпечення.
У вітчизняній науці авторські спори традиційно виокремлюються в особливу
категорію справ, що зумовлюється особливостями об‘єктів авторських прав і
характером правовідносин, що виникають. Однак варто зауважити, що
програмне забезпечення є дуже специфічним об‘єктом авторського права,
який складається в особливій формі, швидко морально застаріває, може легко
піддатися копіюванню і модифікації, його використання можливе лише за
допомогою ПК [1]. Крім того, ринок програмного забезпечення є дуже
динамічним та інтернаціональним. Подібна специфіка програмного
забезпечення і авторських прав, які Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ
століття виникають на нього, створює процесуальні особливості судового
захисту таких справ. Серед вітчизняних вчених, праці яких присвячено
захисту авторських прав на комп‘ютерне програмне забезпечення, необхідно
виокремити В. Дмитришина, В. Машукова та інших.
Проте, незважаючи на високий науковий рівень публікацій стосовно
зазначеної проблеми, чимало аспектів щодо судового захисту авторських
прав на програмне забезпечення вимагають поглибленого дослідження, що і
є метою запропонованої статті. Перше, ніж перейти до розгляду проблем
судового захисту авторських прав на комп‘ютерне програмне забезпечення,
необхідно зазначити, що з огляду на ряд факторів – відносну новизну,
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відсутність відповідного законодавства, елементарну комп‘ютерну
грамотність – юридична практика у цій галузі ще не склалася. Більше того,
процес формування такої практики поки не можна назвати реально
розпочатим. Державні органи опинилися у досить складному становищі:
виникла цілком нова система суспільних відносин, пов‘язана з повністю
новими технологіями. І щоб застосувати до подібних відносин норми
існуючого законодавства, потрібно розуміти сутність і зміст цих відносин. А
ця остання умова найчастіше нездійсненна, оскільки багато хто, якщо не
більшість суддів і державних службовців, важко уявляють собі природу
походження та особливості захисту комп‘ютерного програмного
забезпечення [2]. Крім того, у суперечках, пов‘язаних із порушенням
виключних прав на програмне забезпечення, у більшості випадків потрібно
розширене тлумачення норм права, оскільки в авторському законодавстві
відсутні будь-які посилання на специфіку захисту авторських прав на
програмне забезпечення у «матеріальному світі», а особливо у глобальних
комп‘ютерних мережах.
Правовий захист виключних прав на програмне забезпечення
зумовлений особливостями глобальних комп‘ютерних мереж. Одним зі
способів порушення виключних прав на програмне забезпечення є
поширення їх контрафактних копій по глобальних Охорона та захист прав
інтелектуальної власності комп‘ютерних мережах. Подібні порушення
можуть здійснюватися шляхом [3]:
1) розміщення програмного забезпечення особами, що не є його
власниками, на своїх сайтах або домашніх сторінках для вільного доступу
(вільного копіювання контрафактних копій програм) користувачам;
2) поширення контрафактних примірників програм за допомогою
Інтернету (через дошки оголошень, Інтернет- магазини).
Що стосується першого варіанта, то ні для кого не секрет, що на
сьогоднішній день в українському секторі Інтернету будь- який користувач
може знайти практично будь-яку програму, що його цікавить, і одержати її
контрафактну копію. У цьому йому надають допомогу різноманітні сайти,
що спеціалізуються на «зламаному» програмному забезпеченні, і маса інших
сайтів і домашніх сторінок. Другий же варіант порушення виключних прав
на програмне забезпечення в мережі відрізняється від звичайних видів
поширення контрафактної продукції лише способом укладення нелегальних
угод.
Особливості забезпечення позову пов‘язані з тим, що контрафактні копії
програмного забезпечення можуть бути дуже легко й у найкоротший термін
знищені правопорушником, що пояснюється незалежністю цих об‘єктів від
матеріального носія і можливостями комп‘ютерної техніки. Тому
забезпечення позову в категорії справ, що розглядаються, має особливе
значення. З цієї ж причини досить бажаним є застосування заходів для
забезпечення позову вже на стадії підготовки справи до розгляду [4]. Однією
з таких процедур є тимчасові заходи. Їхня суть зводиться до наділення суду
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правом винесення судової ухвали про прийняття негайних та ефективних
заходів, спрямованих на запобігання будь-якого порушення права
інтелектуальної власності й збереження доказів, що стосуються цього
порушення (ст. 50 Угоди TRIPS). Особливість зазначених заходів полягає в
тому, що вони здійснюються в порядку inaudita altera parte, тобто відповідна
Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття ухвала виноситься без
виклику іншої сторони і без вислуховування її аргументів. Це є можливим за
наявності ймовірності того, що будь-яка затримка заподіє непоправної шкоди
власникові, або ж при очевидності ризику знищення доказів. Тимчасові
заходи є незамінними у боротьбі проти комп‘ютерного піратства.
Суд вправі вимагати від заявника надання доступних йому доказів
володіння ним прав на об‘єкт інтелектуальної власності. Крім того, власник
повинний надати суду доказ того, що його право порушується або таке
порушення є неминучим. Від заявника може також вимагатися надання
інформації, необхідної для ідентифікації доказів, що потребують
забезпечення [5]. Водночас варто пам‘ятати, що вони перебувають у
розпорядженні іншої сторони і тому про їх наявність або відсутність із
повною впевненістю власнику не може бути відомо. Тому, якщо інша
сторона без вагомих доводів відмовляє у доступі до необхідної інформації
або ж не надає її протягом встановленого періоду часу, суд вправі за згодою
заявника скласти попереднє або навіть остаточне рішення у справі на основі
наданої власником інформації за умови надання іншій стороні можливості
бути вислуханою. Єдиним вирішенням проблеми може бути доведення
можливості одержання прибутку від розташовуваної на такому сайті
реклами: наскільки такі сайти популярні у користувачів, настільки вони
привабливі і для рекламодавців.
Таким чином, порушник все-таки має на меті одержання прибутку, але
одержує він його не безпосередньо від поширення неліцензійного
програмного забезпечення, а від розміщення на сайті реклами. Але у будьякому випадку прибуток порушника Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ
століття безпосередньо пов‘язаний з порушенням виключних прав на
програмне забезпечення. Складніше, звичайно, буде довести такий зв‘язок на
сайтах, що не спеціалізуються на контрафактному програмному
забезпеченні, а чужі програми, що розповсюджуються у якості freeware.
Виходить, що притягти до відповідальності порушників, що пропонують
нелегальні копії програмного забезпечення як freeware, і якимсь чином
компенсувати збитки власників по діючому українському законодавстві не є
можливим.
Підводячи підсумок, можна стверджувати, що Закон України «Про
авторське право і суміжні права» потребує змін і доповнень, пов‘язаних з
необхідністю забезпечення ефективного захисту виключних прав на
програмне забезпечення у «матеріальному світі», а особливо у глобальних
комп‘ютерних мережах. Насамперед – потрібно скасувати залежність
присудження виплати компенсації від мети отримання прибутку. Необхідним
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є також прийняття норми, яка регулювала б процесуальні особливості
розгляду такої категорії справ у суді.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ В УКРАЇНІ
В Україні, внаслідок анексії Криму та війни на сході України, відбулося
найбільше внутрішнє переміщення осіб. Органами соціального захисту
населення зареєстровано понад 1,6 млн. внутрішньо переміщених осіб [3].
Враховуючи, що така ситуація в Україні виникла вперше, правовий статус
таких осіб не був врегульований законодавчо.
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або
особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних
підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили
залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації,
повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного характеру [1]. Від біженців вони
відрізняються тим, що не виїжджають за межі країни, громадянами якої є.
В зв‘язку з появою таких осіб був прийнятий Закон України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», від 22 листопада
2014 року.
За цим Законом держава надає гарантії прав і свобод кожній особі, яка
змушена була покинути постійне місце проживання в зв‘язку з військовими
діями. Зокрема, особа має право на постійне проживання в Україні, має право
на захист від примусового внутрішнього переміщення або примусового
повернення на покинуте місце проживання. В країні ведеться облік
внутрішньо переміщених осіб.
104

Законом передбачено перебування на обліку у органах соціального
захисту населення за місцем проживання як внутрішньо переміщеної особи (
вт.4, ст.5). Такі особи мають право на отримання втрачених документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів,
що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (ст.6). Їм
надається право на нових місцях поселення на зайнятість, пенсійне
забезпечення, загальнообов‘язкове державне соціальне страхування,
соціальні послуги, освіту ( ст.7), на забезпечення виборчих прав (ст.8) [1].
Переселенцям також надані інші права, які передбачені Конституцією та
законами України.
На забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб був
прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб». Кабінетом Міністрів України також було розроблено та прийнято 11
постанов і розпоряджень щодо порядку реєстрації та організації обліку,
надання грошової допомоги переселенцям тощо. У грудні 2015 р. була
прийнята комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної
адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони
України, на період до 2017 р.
За визначенням експерта Інституту демократії ім. П. Орлика
В. Кипеня: «масштаб цієї внутрішньої міграції для України абсолютно
безпрецедентний... За даними ООН, Україна перебуває серед десятки країн
світу, де найбільше внутрішніх переселенців». Відомо, що переселенцями є
не лише окремі люди, сім‘ї, але й цілий ряд організацій, установ, в тому числі
освітньої галузі. Прикладом може бути Донецький національний університет,
що сьогодні знаходиться у Вінниці. За рахунок залучення коштів від
Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту «Європейський
розвиток ДонНУ у Вінниці» ВНЗ за рік спрямував 7 млн. грн. на оновлення
матеріально-технічної бази, впровадження дистанційної освіти [2, с. 5-10].
Треба звернути увагу на те, що питання у сфері освіти не залишаються
поза увагою законодавців і проблеми працевлаштування переселенців і
забезпечення захисту прав працюючих. У травні 2016 р. Верховна Рада
прийняла Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю
України щодо випробування при прийнятті на роботу» яким встановлюється,
що при укладанні трудового договору внутрішньо переміщені особи
звільняються від випробування для перевірки їхньої кваліфікації.
Статтею 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» визначаються повноваження центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з
питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Місцеві
державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують: набуття
відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх
фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної
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власності; надання у разі необхідності внутрішньо переміщеним особам
медико-психологічної допомоги; безоплатне харчування відповідно до
законодавства на період до отримання такими особами статусу безробітних
або їх працевлаштування, але не більше одного місяця; безоплатний проїзд
залізничним, автомобільним транспортом внутрішньо переміщених осіб до
залишеного місця проживання в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України [4].
Існує проблема забезпечення житлом переселенців. Вирішуватись вона
має диференційовано залежно від планів та намірів переселенців, а також
різними шляхами – від будівництва нового житла до тимчасового
розміщення. У нашій країні розміщення внутрішньо переміщених осіб у
зонах переселення відбувалось із переконанням того, що це тимчасове явище
і тимчасова потреба. Важливим кроком розв‘язання житлового питання
внутрішньо переміщених осіб, прийнятим урядом є державна допомога на
оренду житла [5].
Отже, можна констатувати, що прийняття Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» має вагоме
політичне та соціально-економічне значення та є гарантом захисту
конституційних прав громадян України. Протягом 2014-2016 років з огляду
на масштаби переселенського руху, непрості економічні та політичні
обставини, відсутність практичного досвіду, було зроблено важливі кроки
щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їх
першочергових потреб. Водночас залишається ще ряд невирішених на даний
час проблем. Так, не визначено системну та довгострокову державну
політику щодо подальшої інтеграції переселенців, вирішення їх житлових
потреб, компенсацій за втрачене майно, забезпечення особливих потреб,
підтримку у працевлаштуванні, адаптації у нових територіальних громадах.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР
На конституційному рівні громадянам України гарантується свобода
літературної,
художньої,
наукової
і
технічної
творчості,
захист iнтелектуальнoї власнoстi, їхнiх автoрських прав, мoральних i
матерiальних iнтересiв, щo виникають у зв'язку з рiзними видами
iнтелектуальнoї дiяльнoстi. Oднiєю iз умoв правoвoї oхoрoни твoрчoстi
людини є визнання закoнoдавствoм України тoгo чи iншoгo результату
твoрчoї дiяльнoстi oб'єктoм iнтелектуальнoї власнoстi. При цьoму, oб'єкти
автoрськoгo права захищаються в oднакoвiй мiрi незалежнo вiд таких
пoказникiв як худoжня цiннiсть твoру, характер твoрчoї працi, фoрма
oб'єктивiзацiї.
Oдним iз специфiчних oб'єктiв автoрськoгo права за закoнoдавствoм
України є складенi твoри, дo яких вiднoсяться збiрники твoрiв, збiрники
oбрoбoк фoльклoру, енциклoпедiї та антoлoгiї, збiрники звичайних даних.
Їх oсoбливoстi пoлягають тoму, щo твoрча праця автoра пoлягає в дoбoрi,
кooрдинацiї абo упoрядкуваннi змiсту. Oдними iз найбiльш пoширених
складених твoрiв є збiрники та бази даних.
Питання, пoв‘язанi з oхoрoнoю лiтературних твoрiв, у кoнтекстi
загальнoї прoблематики права iнтелектуальнoї власнoстi рoзглядали такi
вiтчизнянi та зарубiжнi наукoвцi, як: В. Дрoб‘язкo, O. Штефан, O. Сергєєв, Л.
Бентлi, Д. Лiпцик та iн. Дoслiдженням деяких питань правoвoї oхoрoни та
захисту лiтературних твoрiв присвяченi рoбoти: А. Алферoва, В.
Кoнoваленка, Т. Макарoва М. Мельникoва.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв oхoрoни
права iнтелектуальнoї власнoстi на лiтературний твiр.
Лiтературний твiр пoмiтнo вирiзняється вiд iнших видiв твoрiв. Це
пoв‘язанo з тим, щo лiтературi притаманна унiкальна властивiсть людини –
це мoжливiсть гoвoрити. Специфiку, суть лiтератури станoвить людина, щo
гoвoрить та яка вoлoдiє слoвoм, мoвoю. Лiтературу ще називають мистецтвoм
слoва, тoму щo саме слoвo є oснoвним будiвельним матерiалoм лiтератури.
Такoж слoвo є найбiльш гнучким матерiалoм. Йoгo гнучкiсть пoлягає в тoму,
щo засoбами слoвеснoї передачi виявляється мoжливим зoбражувати, не
тiльки власне твoрiння автoра, але й будь-яке явище, з яким тiльки
зустрiчається людина в свoєму життi. Для слoва не iснує перешкoд, вoнo
передає реальне та нереальне, рух i зупинку, динамiчне та статичне. I у цьoму
сенсi слoвo є всемoгутнiм матерiалoм для прoяву твoрчoстi. Свoєю чергoю,
лiтературний твiр стає результатoм твoрчoї працi автoра, щo викoристав цей
мoгутнiй матерiал [1, с. 85].
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Приблизний перелiк фoрм вираження твoру мiститься в п. 1 ч. i ст. 433
ЦКУ. Мета цьoгo перелiку – iнфoрмувати oсiб, якi займаються твoрчiстю, та
усiх заiнтересoваних oсiб прo oб'єкти, якi мoжуть oтримати автoрськoправoвий статус. В данoму перелiку закрiпленo, щo
класичними
лiтературними твoрами є рoмани, пoеми, статтi та iншi письмoвi твoри.
Фoрмoю вираження лiтературних твoрiв є мoва (слoва, фрази, їх спoлучення),
а такoж спoлучення букв i oкремих цифр та симвoлiв. Нoтнi знаки,
зoбраження на паперi тoщo такoж є фoрмoю вираження лiтературних твoрiв
[3].
Суб'єктами автoрськoгo права на лiтературний твiр є автoри твoрiв, їх
спадкoємцi та oсoби, яким автoри чи їх спадкoємцi передали свoї автoрськi
майнoвi права.
Автoрське правo на твiр виникає внаслiдoк факту йoгo ствoрення.
Для виникнення i здiйснення автoрськoгo права не вимагається реєстрацiя
твoру чи будь-яке
iнше
спецiальне
йoгo oфoрмлення, а такoж
викoнання будь-яких iнших фoрмальнoстей.
Oсoба, яка має автoрське правo (автoр твoру чи будь-яка iнша oсoба,
якiй на закoнних пiдставах переданo автoрське майнoве правo на цей
твiр), для спoвiщення прo свoї права мoже викoристoвувати знак oхoрoни
автoрськoгo права. Цей знак складається з таких елементiв:
– латинська лiтера "c", oбведена кoлoм, – (зoбраження знака не
навoдиться);
– iм'я oсoби, яка має автoрське правo;
– рiк першoї публiкацiї твoру.
Знак oхoрoни автoрськoгo права прoставляється на oригiналi i
кoжнoму примiрнику твoру [2].
Якщo твiр oпублiкoванo анoнiмнo чи пiд псевдoнiмoм (за виняткoм
випадку, кoли псевдoнiм oднoзначнo iдентифiкує автoра), видавець твoру
(йoгo iм'я чи назва мають бути зазначенi на твoрi) вважається
представникoм автoра i має правo захищати права oстанньoгo. Це
пoлoження дiє дo тoгo часу, пoки автoр твoру не рoзкриє свoє iм'я i не
заявить прo свoє автoрствo.
Таким чинoм, рoзкриваючи умoви правoвoї oхoрoни лiтературних
твoрiв, якi є oб‘єктами автoрськoгo права, вартo зазначити, щo лiтературний
твiр визнається oб‘єктoм автoрськoгo права якщo вiн має oб‘єктивну фoрму,
ствoрений твoрчoю працею автoра.
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ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
В Україні, внаслідок агресії Російської Федерації, анексії Криму та війни
на сході України, відбулося найбільше внутрішнє переміщення в Європі з
часів Другої Світової війни. Органами соціального захисту населення
зареєстровано понад 1,6 млн. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Органи
державної влади, попри існуючу критику, вживають заходів щодо захисту
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [2, c.3]. Парламент та уряд,
реагуючи на значний потік переселенців, прийняли ряд нормативних актів, а
саме: Постанови Кабінету Міністрів України «Про облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції» та «Деякі питання оформлення і
видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово
окупованої території України або району проведення антитерористичної
операції», а також Закон України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб». Слід зазначити, що ці документи не є
статичними, до них постійно вносяться зміни, що допомагає законодавчо
врегульовувати ново виявлені проблеми внутрішньо переміщених осіб.
Також на сьогодні існує ряд державних програм і стратегій, які сприяють в
розв‘язанні проблем переселенців. Як приклад, програма регіональних
радників при Мінсоцполітики створена для того, щоб оперативно
розв‘язувати як існуючі проблеми, пов‘язані з переселенцями, так і нові.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є
громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на
території України на законних підставах та має право на постійне
проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру [1, c.1].
Україна вживає всіх можливих заходів щодо запобігання виникненню
передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для
добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або
інтеграції за новим місцем проживання в Україні [3, c. 8]. На законодавчому
рівні забезпечується реалізація прав зареєстрованих внутрішньо переміщених
осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов‘язкове державне
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соціальне страхування, соціальні послуги, освіту. Вживаються всі можливі
заходи, спрямовані на розв‘язання проблем, пов‘язаних із соціальним
захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам. Внутрішньо переміщена особа має право на:
забезпечення виборчих прав та інші права особи та її обов‘язки: єдність
родини; інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім‘ї та
близьких родичів; безпечні умови життя і здоров‘я; надання необхідної
медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров‘я;
створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання,
сприяння у переміщенні її рухомого майна; сприяння у поверненні на
попереднє місце проживання; влаштування дітей у дошкільні та
загальноосвітні навчальні заклади та інші. Держава має створити внутрішньо
переміщеним особам належні умови для реалізації правам і свобод
відповідно до Конституції, законів та міжнародних договорів України, як і
іншим громадянам України, що постійно проживають в Україні.
Забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод
на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами [1, c. 5-6].
Фінансове забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб за
рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного
законодавства. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази,
спрямованої на забезпечення захисту прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб, можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності і господарювання, іноземних держав та
міжнародних організацій у вигляді благодійної допомоги.
Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
в межах своїх повноважень забезпечують додержання прав громадських
об‘єднань, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, можуть
залучати громадські об‘єднання до процесу формування і реалізації
державної політики щодо вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.
Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства громадськими
об‘єднаннями, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам,
здійснюють органи державної виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування у порядку, визначеному законом.
Україна співпрацює з іншими державами, міжнародними організаціями з
метою запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього
переміщення осіб щодо захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб. Ця допомога має виключно цільове спрямування і не може
бути спрямована на інші цілі. Міжнародна гуманітарна, благодійна, технічна
та будь-яка інша безповоротна допомога, що надається внутрішньо
переміщеним особам, звільняється від оподаткування та митних платежів.
Нагальним залишається питання толерантності в суспільстві та адаптації
внутрішньо переміщених осіб.
Проблеми у внутрішньо переміщених осіб в Україні є, і спектр їх досить
широкий. Проте основоположною передумовою для більшості цих проблем є
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відсутність єдиної державної стратегії як щодо окупованих територій, так і
щодо переселенців. При цьому наявність програм і стратегій, у тому числі й
міжнародних, що спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам,
мають спонукати останніх до активних дій з налагодження свого побуту.
Внутрішньо переміщені особи – категорія населення, з яким світова
громадськість стикається протягом багатьох років, проте на території
незалежної України така категорія населення з‘явилася вперше. Важливість
подальшого дослідження проблеми внутрішньо переміщених осіб полягає у
вдосконаленні обліку та реєстрації даної категорії населення, у створенні
відповідної нормативно-правової бази, яка б адекватно відповідала на вимоги
сучасного стану державної політики, та у підвищенні ефективності роботи з
вимушеними мігрантами не лише у питаннях соціально-економічних
проблем, у врахуванні психологічного фактора, який у таких ситуаціях
відіграє важливу роль.
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УКРАЇНІ
Останнім часом ми бачимо підвищену активність волонтерського руху.
Історично склалось, що українці є нацією чуйних та миролюбивих людей, які
готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Проте існують і такі, хто
нехтуючи благородною справою, можуть займатись шахрайством, змушуючи
сумніватися в необхідності подальших щирих вчинків. Дуже часто ми
бачимо людей в яскравих жилетах з написом ―волонтер‖, але постає питання:
―Як перевірити справжність цієї благородної мети?‖.
Історія волонтерства починається ще з 1859 р. Саме тоді французький
письменник-журналіст Анрі Дюнан, вражений кривавими картинами битви
при Сольферіно, запропонував ідею створення Червоного Хреста організації, яка би працювала на добровільних засадах і надавала першу
медичну допомогу пораненим бійцям [3, c. 5-6].
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В Україні волонтерство з'явилося тільки у 90-х роках ХХ ст., а офіційно
воно визнане постановою Кабінету Міністрів від 10 грудня 2003 року.
Сьогодні тема волонтерства стає в Україні все актуальнішою, як, втім, і
в більшості країн Європи. Але хто ж такі волонтери? «Волонтери - це люди,
які не обмежуються оплачуваною роботою і допомагають у забезпеченні
звичайних життєвих потреб, витрачаючи свій час і сили на справи, що не
приносять матеріальної вигоди. Благодійність існує скрізь, де є люди, які
піклуються про інших і про проблеми суспільства», - цитує президента
американської волонтерської організації Points of Light Кенна Альона
директор Центру волонтаріату «Добра воля» Тетяна Лисенко.
Збільшення чисельності волонтерського руху потребувала нагального
врегулювання законодавчої бази що визначає організаційні та правові засади
здійснення волонтерської діяльності, розвитку волонтерського руху,
правового статусу волонтерів, джерел фінансування, тощо. Відсутність
спеціального Закону, спрямованого на регулювання волонтерської
діяльності, стримувало формування чіткої та послідовної політики держави
щодо розвитку та підтримки волонтерського руху в Україні, піднесення
соціальної значущості волонтера, усунення перешкод щодо використання
волонтерської допомоги під час організації та проведення масових
культурних та спортивних заходів загальнодержавного значення. Цілком
очевидно, що такий стан речей не дає змоги використати увесь потенціал
волонтерської діяльності. Тому, 19 квітня 2011 року Верховною радою
України прийнято в цілому проект Закону про волонтерську діяльність, який
був підписаний Президентом 11 травня 2011 року. Згідно статті 1 Закону
України «Про волонтерську діяльність» (далі - Закон) волонтерська
діяльність – це добровільна, безкорислива, соціально спрямована,
неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими
організаціями шляхом надання волонтерської допомоги [2, c.1].
Такий висновок напрошується з переліку напрямів волонтерської
діяльності, зазначених у Законі:
 Надання
волонтерської
допомоги
з
метою
підтримки
малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних,
осіб, що потребують соціальної реабілітації;
 Здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми
похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші
особливості потребують підтримки та допомоги;
 Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного
лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних
конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям;
 Надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади
обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 Проведення
заходів, пов'язаних з охороною навколишнього
природного середовища, збереженням культурної спадщини, історикокультурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
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сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення,
пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших
видовищних і громадських заходів;
 Надання
волонтерської допомоги для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Отже:
 волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою
діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської
згідно з вимогами законодавства України. Волонтерська організація може
надавати волонтерську допомогу, як працевлаштовуючи їх, так і приймаючи
їх у ряди своїх членів. Закон наділяє волонтерів правами:
 Належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема,
отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення
волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту,
спорядженням та обладнанням;
 Забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших
лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням
волонтерської допомоги;
 Обов'язкове страхування;
 Зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до стажу
навчально-виробничої практики в разі, якщо така діяльність за напрямом, що
відповідає отримуваній спеціальності;
 Відшкодування
витрат, пов'язаних з наданням волонтерської
допомоги;
 Інші права, передбачені договором про провадження волонтерської
діяльності та законодавством.
Волонтер зобов'язаний:
 Сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором
про здійснення волонтерської діяльності;
 у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та
надавати довідку про стан здоров'я;
 у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на
репутацію волонтера;
 дотримуватися правовий режим інформації з обмеженим доступом;
 відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього
розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо
інше не передбачено договором;
 відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок
здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону[2, c. 12].
Проаналізувавши процес виникнення та становлення волонтерства в
основі трансформаційних перетворень в соціальній структурі суспільства,
потрібно зазначити, що на сучасному етапі розвитку України є вкрай
необхідним розширення можливостей дослідження такого соціального явища
– як волонтерський рух. Адже цей вид діяльності виник як відповідь на
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поклик суспільства про допомогу, особливо це яскраво продемонстровано на
прикладі затяжної кризи в Україні. Дослідникам у сфері волонтерства
важливо використовувати різні підходи до вивчення цього явища, адже ще
багато
сторін цього
типу соціальної
діяльності
залишаються
недослідженими. Одним із подальших напрямів аналізу розглянутої
проблематики є висвітлення питання стосовно того, які ресурси має у своєму
розпорядженні волонтерство як форма організації громадянського
суспільства, як ці ресурси задіяні та яка ефективність їх використання.
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В
УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Після проголошення незалежності й державотворення України 24 серпня
1991 року почалося формування спеціального законодавства, що регулює
правовідносини у сфері інтелектуальної власності.
Україна входила до тридцятки країн світової інтелектуальної еліти,
успадкувала від СРСР значний науково-технічний потенціал. За даними
досліджень ООН, на початку 21 ст., Україна посідала одне з перших місць у
світі за кількістю наукових співробітників, займала 75-те місце серед 175
країн за індексом розвитку людського потенціалу. При цьому рівень
освіченості українців перевищував середній індекс країн Східної Європи та
СНД [1 с. 57].
На сьогодні Україна залишається серед світових лідерів за такими
напрямами фундаментальної науки, як фізика, математика, інформатика,
хімія, фізіологія, медицина, має піонерні напрацювання та прикладні
розробки у сфері лазерної, кріогенної, аерокосмічної техніки, засобів зв‘язку
і телекомунікацій, програмних продуктів.
Проте, на відміну від розвинених країн, в яких 85-90 % приросту ВВП
забезпечується за рахунок виробництва та експорту наукомісткої продукції,
частка України на ринку високотехнологічної продукції, який оцінюється у
2,5 – 3 трлн дол. США, становить приблизно 0,05 – 0,1 %.
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Отже, на відміну від розвинених країн, вітчизняна інноваційна система
поки що не відповідає вимогам сьогодення. Вона характеризується
структурною реформованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю
та незбалансованістю технологічних, економічних та соціально-ціннісних
аспектів і механізмів інноваційної діяльності[2, с.39]
За результатами сьомого щорічного міжнародного дослідження рівня
комп'ютерного піратства, проведеного BSA у партнерстві з компанією IDC,
втрати галузі від комп'ютерного піратства в Україні в 2013 році становили
272 млн. дол. При цьому, незважаючи на глобальну економічну кризу, на
багатьох ринках відзначено зниження рівня піратства (54 країни), тоді як
збільшення – всього у 19 із більш як 100 охоплених дослідженням країн
світу. Проте, глобальний рівень піратства піднявся з 41% до 43%, переважно
в результаті активного зростання ринків з високим показником піратства,
таких як Китай, Індія, Бразилія [3 с. 87].
Процес формування інституту інтелектуальної власності пов'язаний з
низкою проблем(відсоток експертів, котрі відзначають пріоритет проблеми):
відсутність спеціалізованого патентного суду – 63%, недосконала
система забезпечення виконання законів – 61,6%, недосконала законодавча
база – 60,3%, пануюча у суспільстві зневага до захисту прав інтелектуальної
власності – 45,2%, відсутність належного інформаційного забезпечення –
42,5%, брак коштів у держави – 32,9%, високі прибутки, одержувані від
недотримання прав інтелектуальної власності – 27,4%, неефективність
діяльності судів і корупція – 20,5%, інше – 15,1%.
На думку експертів, створенню в Україні ефективної системи охорони
інтелектуальної власності перешкоджають передусім недоліки правової
системи країни . Значну роль відіграє і пануюча в суспільстві зневага до
охорони прав інтелектуальної власності, відсутність належного
інформаційного забезпечення діяльності в галузі охорони інтелектуальної
власності. Водночас навіть серед експертів спостерігається певна недооцінка
соціально-економічних механізмів охорони інтелектуальної власності.
[5, с. 231]
Найважливішими напрямами розв‘язання зазначених проблем є такі:
Подальша трансформація вітчизняного законодавства у сфері
інтелектуальної власності з урахуванням кращого світового досвіду, його
гармонізація з міжнародними нормами та стандартами.
Удосконалення національної системи охорони та захисту прав
інтелектуальної власності з урахуванням міжнародно-визнаних норм і
принципів упровадження дієвого механізму реалізації цих норм та
запобігання несанкціонованому використанню об‘єктів інтелектуальної
власності.
Створення необхідних передумов для функціонування цивілізованого
ринку для об‘єктів права інтелектуальної власності, впровадження
ефективного механізму комерціалізації інтелектуальної власності та новітніх
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форм її використання, нормативного забезпечення оцінки вартості
нематеріальних активів.
Стимулювання створення та швидкого введення до господарського обігу
нових об‘єктів права інтелектуальної власності, комерціалізація
запатентованих науково-технічних досягнень; державна підтримка
винахідництва, новаторства та творчої інтелектуальної праці.
Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності,
розвиток патентно-інформаційної бази, комплектування фондів національної
патентної документації в регіонах, створення національної системи
підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності.
Активізація процесів створення недержавних організацій з питань
охорони прав інтелектуальної власності, сприяння громадським ініціативам
правовласників, зацікавлених в охороні та захисті своїх прав, формування у
населення правової культури, поваги до прав на об‘єкти інтелектуальної
власності. Комерціалізація українських технологій має і ряд переваг:
Низька активність в області комерціалізації українських технологій
дозволяє говорити про значний невикористаний потенціал у цій сфері.
Україна традиційно вважається країною з високим рівнем розвитку науки й
утворення. У багатьох галузях знань зберігається світовий пріоритет
українських наукових шкіл.
В останнє десятиліття в Україні відбувається найцікавіший процес
переходу ряду технологічних розробок з військової області в цивільну конверсія. Результатом конверсії стала приступність для комерціалізації
безлічі унікальних винаходів і технологій, що раніше застосовувалися при
виробництві військової техніки.
Дешевина інтелектуальної власності в Україні [4].
Отже, в Україні вже створена законодавча база, що регулює
правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Але вона потребує
вдосконалення та гармонізації з міжнародним законодавством.
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ДІЯЛЬНІСТЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ ЩОДО
РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН (ПРИ ЗАХИСТІ ВІД
НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ)
Важлива роль у здійсненні конкурентної політики належить
Антимонопольному комітету України – органу зі спеціальним статусом,
метою діяльності якого є захист конкуренції в підприємницькій діяльності та
у сфері державних закупівель. Для забезпечення системної конкурентної
політики потрібно розглянути питання, наскільки ефективно АМКУ
справляється із виконанням поставлених завдань і переліком завдань, що
ставляться перед АМКУ.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет
України» Антимонопольний комітет України є державним органом із
спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного
захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних
закупівель.
Захисні заходи передбачають, що на ринку вже існує конкуренція і
зорієнтовані на підтримання вже існуючого рівня конкуренції. До таких
заходів відносять контроль над угодами з економічної концентрації,
запобігання та унеможливлення зловживань домінуючим становищем, змов
та узгоджених дій, монополістичної діяльності за участі органів влади і
органів місцевого самоуправління, а також боротьба із недобросовісною
конкуренцією.
Також відповідно до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» Антимонопольний комітет України є органом оскарження
процедур закупівель.
Активні заходи спрямовані на створення конкуренції у сферах, де її
раніше не було, або стримувалось факторами регуляторного характеру. До
таких заходів відносять:
– розвиток конкуренції у галузях, де характерні природні монополії,
– встановлення і забезпечення підтримання правил конкуренції на
ринках, де покупцями чи продавцями виступає держава,
– зниження адміністративних бар‘єрів і реформування системи
регулювання,
– створення нових ринків, шляхом передачі господарських функцій від
держави на користь приватних компаній і т.п.
Основними завданнями АМКУ із забезпечення захисних заходів є участь
у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:
– здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про
захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
– контролю за концентрацією, узгодженими діями суб‘єктів
господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист
економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що
виробляються (реалізуються) суб‘єктами монополій;
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– здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та
захисту конкуренції у сфері державних закупівель.
Одним із основоположних елементів розвитку конкуренції є саме
відсутність чи мінімізація бар‘єрів входу чи виходу на ринок.
Антимонопольним комітетом України було розроблено показник, що
відображає інтенсивність такого вступу, а саме норма входження в ринок та
норма виходу з ринку суб‘єктів господарювання.
Ще одним показником по оцінці рівня конкуренції в Україні є показник
легкості ведення бізнесу. Україна знаходиться на 112 місці із 189 країн по
легкості ведення бізнесу за даними аналізу Світового банку Doingbusiness у
2014 р., що показує надзвичайно велику зарегульованість бізнесу. [5]
Запобігання створенню монополій як найдієвіший механізм боротьби із
ними. Теза про те, що найефективніша боротьба із монополіями – це
недопущення формування таких монополій, якнайкраще може знайти своє
відображення у вихованні духу чесної конкуренції. Чесна конкуренція
унеможливлює формування монополії, адже усуває передумови до їх
формування.
Діяльність Антимонопольного комітету України базується в основному
на боротьбі вже з існуючими монополіями, а не на попередження формувань
монополій. Саме існування та діяльність Антимонопольного комітету
виявились одним із стримуючих механізмів для підприємств у розширенні їх
господарської діяльності. Побоювання потрапити в антимонопольне
розслідування та додаткові видатки на юридичний та адміністративний
супровід стримує підприємства брати участь, наприклад, у тендерах на
державні закупівлі.
Ще одним прикладом сприянню створення монополії на державному
рівні є практика створення державних підприємств. Наприклад, Державному
підприємству з питань поводження з відходами як вторинною сировиною
було надано монопольне право на створення та забезпечення належного
функціонування систем збирання, заготівлі та утилізації відходів як
вторинної сировини. Відсутність конкуренції на даному ринку не лише надає
монопольного права встановлення ціни на даний вид послуг, але і
перешкоджає створенню умов для ефективної подальшої переробки відходів.
Найбільшу кількість порушень законодавства про захист економічної
конкуренції було виявлено на ринках житлово-комунального господарства
(22,64 відсотка всіх порушень), агропромислового комплексу (14,28
відсотка), паливно-енергетичного комплексу (10,63 відсотка), охорони
здоров‘я (8,34відсотка), транспорту (7,98 відсотка), адміністративних послуг
(7,98відсотка), збору, послуг землевпорядкування та послуг оренди
нерухомого майна (3,96 відсотка), збір, вивезення, перероблення та
захоронення побутових відходів (3,12 відсотка). На інші ринки припадає
21,07 відсотка порушень 19 законодавства про захист економічної
конкуренції, стосовно яких у 2015 році було рішення Комітету. [5]
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Підсумовуючи вищеописане, можна зробити висновок, що
Антимонопольний комітет України, як суб‘єкт адміністративногосподарської відповідальності відіграє не аби яку роль, у становленні
конкурентної політики України. АМК – це спеціальний державний орган,
основним завданням якого є реалізація державної конкурентної політики.
Спеціальний статус АМК та особливості його функцій та повноважень
полягають в особливій сфері правовідносин в яких АМК приймає участь.
Важливим тут є саме спосіб в який АМК взаємодіє із приватними суб‘єктами
— він не здійнює безпосередній контроль за їх діяльністю, і не регулює
конкуренцію, як таку АМК лише здійснює нагляд за дотриманням
законодавства та захищає конкурентне середовище від порушень в межах та
порядку, передбаченому законом. Закон також чітко визначає, хто є
суб‘єктами порушень законодавства про захист економічної конкуренції, це
лише учасники конкурентних відносин — фізичні та юридичні особи –
суб‘єкти господарювання та їх об єднання.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Не секрет, що українська економіка перебуває в складному становищі,
переживаючи низку змін. Таку ситуацію спричинили світова фінансовоекономічна криза. Одну з основних ролей у переломі ходу нинішніх подій
відіграє
процес
працевлаштування.
Проблема
зайнятості
та
працевлаштування набувають сьогодні особливої актуальності в зв‘язку з
підвищенням вимог до кваліфікації кадрів на ринку праці. Відповідно до ст.
43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується. У п. 2 ст. 43 Конституції Україно особливу увагу звернено на
те, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [1]. Досвід
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економічних перетворень в Україні засвідчив хронічне відставання
структурної перебудови системи зайнятості. Стихійна лібералізація
зайнятості не супроводжувалася послідовною державною політикою, а також
цілеспрямованим створенням широкої й доступної системи соціальних
амортизаторів. На сьогодні регулювання зайнятості в Україні залишається
фрагментарним, розбалансованим та малоефективним і пристосовується до
того, щоб амортизувати численні негативні явища, якими супроводжуються
процеси системного реформування [2].
Проблеми працевлаштування населення досліджували такі вчені, як
В.С. Венедіктов, Ю.П. Орловський, П. Д. Пилипенко, А.Ф. Трошина та ін.
Метою роботи є дослідження ситуації працевлаштування в Україні,
розкриття факторів впливу на даний процес та внесення пропозицій щодо
покращення працевлаштування. Проте, незважаючи на цінність проведених
досліджень, окремі аспекти проблеми державного регулювання зайнятості
залишились невирішеними. Так, потребують подальшого вивчення
теоретичні засади формування системи державного регулювання зайнятості.
Не розроблено ефективного соціально-ринкового механізму регулювання
зайнятості. Потребує вдосконалення інституційна структура зайнятості. 27
червня 2013 року набрав чинності Наказ Міністерства соціальної політики
України від 16.05.2013 р. ғ271 «Про затвердження Порядку надання
роботодавцям територіальним органам Державної служби зайнятості
інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» [3]. Відповідно до
Порядку – організаціям, установам та підприємствам з чисельністю штатних
працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5%
середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній
календарний рік. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, належать:
 діти-сироти та діти позбавлені батьківських прав;
 особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або
особи, яка їх замінює;
 особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
 молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести
місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше
приймається на роботу;
 особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і
менше років.
Роботодавці повинні самостійно розраховувати надану квоту з
урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже
працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до
неконкурентоспроможних на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх
працевлаштування. Законом
України «Про зайнятість населення»
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передбачено, що в разі невиконання 5% квоти працевлаштування
роботодавцем протягом року, з нього стягується штраф за кожну
необґрунтовану відмову у працевлаштуванні перелічених осіб, які належать
до вказаної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої на момент виявлення порушення. Також цим
Законом
передбачено і стимулювання роботодавців, які працевлаштовують
безробітних цієї категорії, шляхом щомісячної компенсації фактичних витрат
у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування [3].
За даними державної служби зайнятості рівень безробіття серед молоді
до 25 років в Україні за даними 9 місяців 2016 року становить 22,8%. Станом
на 1 січня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становить 390,8
тис. oсіб та кількість вакансій 36,0 тис. одиниць. Станом на початок січня
2017 року на одне робоче місце претендувало 63 безробітних. Водночас,
кількість осіб, які на сьогодні заявили про потребу в працевлаштуванні
становить 129,1 тис. осіб. З них звернулись за працевлаштуванням до центрів
зайнятості — 57,7 тис. осіб, 16,9 тис. осіб влаштовано на роботу [4]. У
цілому в Україні чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років,
становила лише 16,4 млн. осіб. При цьому, серед зайнятого населення 26,2%
або 4,4 млн. осіб працювали у неформальному секторі економіки без
оформлення трудових стосунків (у 2014 році питома вага таких осіб
становила 25,1% зайнятого населення) [2].
Отже, можна зробити висновки щодо покращення процесу
працевлаштування, який можна вирішити шляхом вдосконалення
законодавства про зайнятість, посиленням контролю за використанням
найманої праці та запровадження регулярних перевірок роботодавців у
приватному секторі на реальну кількість працюючих осіб, проведенням
інформативних й навчальних семінарів та тренінгів щодо можливостей
працевлаштування.
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СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ,
ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
Мінімальна заробітна плата має важливе значення для українського
ринку праці, та впливає на всі верстви населення, зокрема і на студенство.
Мінімальна заробітна плата (МЗП) стала одним із перших базових
соціальних стандартів, який був затверджений в Україні.
Мінімальна заробітна плата – це офіційно встановлений державою
розмір заробітної плати, нижче якого не можуть проводитися оплати
місячної, погодинної норми праці. До неї включають доплати, заохочування
та компенсаційні виплати.
МЗП в Україні традиційно розглядали як один із соціальних стандартів,
а не як інструмент політики на ринку праці, що, серед іншого, покращує
ринкові позиції працівників з низькою заробітною платою. На початку 2000-х
років були спроби (навіть кілька разів вдалі) визначати орієнтовний розмір
мінімальної заробітної плати на основі тристоронніх домовленостей (у
Генеральній угоді між урядом, роботодавцями та профспілками), але врешті
решт мінімальна заробітна плата стала передусім заручником фіскальних
можливостей уряду (при тому, що бажані рівні мінімальної заробітної плати
профспілок та роботодавців різнились.[1]
На думку багатьох аналітиків, на сьогодні в Україні склалася ситуація,
коли інститут мінімальної заробітної плати не виконує покладеної на нього
функції. Так, якщо на початку перехідного періоду законодавча захищеність
МЗП відіграла позитивну роль у проведенні політики регулювання доходів,
то зараз країна вже перебуває на тому етапі соціально-економічного
розвитку, коли необхідно відтворювати ринковий принцип формування
мінімальної заробітної плати. Тобто, слід виходити з того, що МЗП в
нинішньому вигляді стала реальним негативним фактором розвитку ринку
праці. Формування механізму МЗП є комплексною системною проблемою
макроекономічного рівня, розв‘язання якої міститься в площині економічної
та соціальної політики, а також, і в політичному векторі розвитку. На жаль, в
Україні встановлення МЗП підпорядковується не об‘єктивним показникам
суспільно-економічного розвитку, а кон‘юнктурним очікуванням окремих
політичних сил.[3]
Співвідношення МЗП та прожиткового мінімуму дає підставу вважати,
що влада офіційно визнає, що працездатні громадяни не живуть на заробітну
плату. При цьому офіційні ставки мінімальної зарплати і прожиткового
мінімуму не завжди переглядалися у зв‘язку з підвищенням індексу
споживчих цін, тобто рівень інфляції не враховується при її розрахунках.
Прожитковий мінімум встановлюється, виходячи з вартості споживчого
кошика – базового набору продуктів і товарів, які, згідно з розрахунками,
повинен споживати громадянин.[2]
Очевидно, що встановлені розміри прожиткового мінімуму не
відповідали реальній вартості споживчого кошика. Варто відзначити
непослідовність застосування прожиткового мінімуму при використанні
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цього базового соціального стандарту для визначення соціальних платежів,
пенсій та інших соціальних стандартів. На даний момент прожитковий
мінімум застосовується тільки для встановлення розміру державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям та сім‘ям з дітьми, соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Незважаючи на
вимогу Конституції, прожитковий мінімум не застосовується для визначення
мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, пільгових пенсій та допомоги.
Таким чином, мінімальна заробітна плата всупереч законодавству
встановлюється у меншому розмірі, без врахування прожиткового мінімуму
для працездатних осіб. Як і раніше, мінімальна заробітна плата не виступає у
ролі соціального стандарту оплати праці, а залишається технічним
нормативом для розрахунку зарплати у бюджетній сфері відповідно до
можливостей видаткової частини бюджету. За десятирічний період з часу
прийняття Конституції жоден уряд не виконував соціальних зобов‘язань,
посилаючись на об‘єктивні труднощі процесу стабілізації економіки.
Менш ніж за тиждень після ухвалення бюджету на 2017 рік, 26-го
жовтня, Прем‘єр-міністр України оголосив про ініціативу уряду підвищити
мінімальну заробітну плату до 3200 грн (поточний рівень 1450 грн і
відповідно до проекту бюджету мінімальну заробітну плату планували у 1600
грн на 1-ше січня 2017 року).
Уряд прив‘язав мінімальну заробітну платню до прожиткового
мінімуму. Таке стрімке підвищення мінімальної заробітної плати пояснюють
намірами збільшити рівень добробуту працюючих, а найголовніше – знизити
рівень виплати заробітної плати в тіні. Якщо говорити саме про фіскальний
бік питання, то це далеко не вперше, коли уряд обговорює наміри щодо
легалізації заробітної плати з метою збільшити надходження від єдиного
соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).[3]
Підвищення мінімальної заробітної плати з 1600 грн. до 3200 грн. в
місяць зовсім не означає, що ті, хто отримував 1600 грн. в місяць,
автоматично отримуватимуть 3200 грн.
Для тих, хто отримує мінімальну зарплату і доплату в «конверті» буде
два варіанти – або роботодавець переведе частину «конверта» в офіційну
зарплату і буде виплачувати збільшену суму в Пенсійний фонд (єдиний
соціальний внесок) і в бюджет (податок на доходи фізичних осіб), або, що
більш імовірно, переведе таких співробітників на неповний робочий день і
«заощадить» на платежі державі. Для некваліфікованої робочої сили, яка не
одержує зарплати в «конверті», варіанти гірше – або неповний робочий день,
або звільнення.
Крім цього, до мінімальної зарплати прив'язаний розмір єдиного
соціального внеску (ЄСВ) для тих, хто працює на єдиному податку. Зараз для
фізосіб-підприємців розмір ЄСВ становить близько 704 грн. в місяць, а
становив - 352 грн. в місяць. Для багатьох малих бізнесів це може означати
або закриття або перехід в тінь.
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Різке підвищення мінімальної зарплати замість позитивного
економічного ефекту дає негативни, через те, що різко підвищуючи
мінімальну зарплату, уряд переслідує метою не підвищення добробуту
українських громадян, а наповнення бюджету і скорочення його витрат. До
речі, такий підхід цілком підтримає і МВФ, тому що програма співпраці з
ним переслідує ті ж цілі.
Отже, підвищення МЗП не призведе до покращення соціального
добробуту країни, а навпаки створить погіршення умов життя, спричинить
відсоткове збільшення інфляції, знецінення національної валюти, ухилення
від сплати податків. Підприємства, що працюють на внутрішньому ринку,
додаткові витрати на виробництво та реалізацію продукції перекладуть
на споживача. Ті підприємства, які працюють на експорт, не мають впливу
на ціни на міжнародному ринку. І вони, швидше за все, будуть
оптимізовувати свої витрати в тому числі і за допомогою скорочення
співробітників. Водночас надалі існує суттєвий ризик збільшення безробіття
на ряді підприємств, зокрема, малих – які не будуть в змозі підвищити
заробітну плату всім працівникам, в яких вона нижча за 3200 грн. Тому
можна очікувати скорочень за рахунок оптимізації процесів, реструктуризації
компаній. Також можливі і закриття бізнесу.
Отже, заробітна плата, слугуючи оплатою послуг праці працівника,
відображає соціально-економічне становище в національній економіці та
рівень життя в суспільстві. В Україні економічна необґрунтованість
заробітної плати та недосконалість трудових відносин спричиняє соціальноекономічну напруженість у суспільстві. Для підвищення рівня заробітної
плати в Україні, на нашу думку, необхідно: зменшити тіньовий сектор
національного
господарства,
збільшити
обсяги
виробництва
на
підприємствах, зменшити рівень інфляції, збільшити ціни на робочу силу,
збільшити вплив профспілок та удосконалити законодавчу базу.
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
КРАЇНИ
На сьогоднішній день ринкова економіка побудована на підприємництві,
яке є джерелом стійкого економічного розвитку країни.
Вперше в науковий обіг поняття «підприємництво» (англ.
entrepreneurship) ввів англійський економіст Річард Кантільйон (1680–1734).
Він розумів підприємництво як економічну функцію особливого роду та
підкреслював завжди присутній у ньому елемент ризику.[1, 3с]
Видатним внеском у розробку теорії підприємства стали праці австроамериканського економіста Йозефа Шумпетера (1883–1950). Шумпетер
визначав підприємництво як універсальну загальноекономічну функцію
будь-якої економічної системи. У центрі своєї теорії економічного розвитку
він поставив підприємця, що виступає рушієм економічного та науковотехнічного процесу. Шумпетер зазначав, що інновація – це дитя
підприємства, а підприємець – творець інновацій.[3, 8с]
Фрідріх Хайєк (1899–1992) пов‘язував підприємництво насамперед з
особистою свободою, яка дає людині змогу раціонально розпоряджатись
своїми здібностями, знаннями, інформацією та доходами. [1, 11с]
Щодо сучасно трактування підприємства, один з найвпливовіших
теоретиків менеджменту XX століття Пітер Друкер сказав: ― Підприємництво
- це не наука і не мистецтво. Це практика "[8]
Узагальнюючи наукові погляди на сутність підприємницької діяльності
і роль підприємця в контексті історичної еволюції, можна сказати, що
підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової
соціальної діяльності.[6, 5с]
Згідно зі ст. 42 ГК України підприємництво — це самостійна,
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку.[4]
Відповідно до ч. 1 ст.191 ЦК України підприємство є єдиним майновим
комплексом, що використовується для здійснення підприємницької
діяльності.[7]
Господарська діяльність, яку здійснюють для досягнення економічних і
соціальних результатів та для одержання прибутку, є підприємництвом, а
суб‘єкти підприємництва – підприємцями.[1, 13с]
Згідно зі ст. 55 ГК України Суб'єктами господарювання визнаються
учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність,
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реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та
обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених
законодавством.[4]
Відповідно до законодавства України, суб‘єктами підприємницької
діяльності є :
- господарські організації(підприємства) – юридичні особи, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому
законом порядку.
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як
підприємці.[2, 71с]
Суб‘єкт підприємницької діяльності має такі права:
- відповідно до ч. 1 ст. 43 ГК України підприємці мають право без
обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку
не заборонено законом;[4]
- створювати спілки, асоціації та інші громадські об‘єднання
підприємців;
- відкривати свої філії, представництва, проводити реорганізацію і
ліквідацію підприємства та рішення власника;[3, 18с]
Слід підкреслити, що підприємництво – це не будь-яка господарська
діяльність, а особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується
певними ознаками:
- По-перше, це самостійна діяльність, діяльність «за свій рахунок».
Основою підприємницької діяльності є власність підприємця.
- По-друге, це ініціативна, творча діяльність. В основі здійснення
підприємницької діяльності лежать власна ініціатива, творчо-пошуковий,
інноваційний підхід.
- По-третє, це систематична діяльність. Підприємницька діяльність має
бути постійно пов‘язана з відтворювальним процесом і обов‘язково офіційно
зареєстрована.
- По-четверте, ця діяльність, яку здійснюють на власний ризик.
Підприємницьку діяльність здійснюють під власну економічну (майнову)
відповідальність в умовах високого рівня невизначеності. Її характерною
ознакою є неминучість ризику та загрози втрат. Ризик – це можливість
зазнання збитків.
- По-п‘яте, метою здійснення є одержання прибутку або власного
доходу.[1, 13-14с]
Сутність підприємництва глибше розкривається через його основні
функції :
- інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї;
- організаційну- реєстрація підприємства, організації, виробництва,
збуту, реклами;
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- ресурснумобілізацію
матеріальних,
фінансових,
трудових,
інформаційних ресурсів
- стимулюючу (мотиваційну)- формування мотиваційного механізму,
ефективної та корисної праці.[5]
Формування ефективної ринкової системи господарювання в Україні
пов‘язане з розвитком масштабів підприємницької діяльності в усіх галузях
економіки. Підприємництво на наш погляд, з одного боку, є одержанням
прибутку в результаті застосування новітніх технологій, розвитку нових
методів організації виробництва, надання послуг, з іншого – найбільш
ефективним використанням ресурсів. Наприклад якщо метою тієї чи іншої
діяльності не є отримання прибутку, вона не може бути віднесена до
підприємницької.[3, 12с]
Роль і значення підприємства в економічному розвитку країни полягає в
тому, що:
- підприємництво впливає на структурну перебудову в економіці,
збільшення обсягів виробництва і надання послуг, інвестиційної діяльності та
на формування інфраструктури бізнесу;
- підприємництво
сприяє
розвитку
перспективних
напрямків
господарської діяльності, здійсненню інноваційних процесів швидкому
оновленню техніко-технологічної бази і номенклатури продукції;
- розвиток підприємства створює сприятливе середовище для
конкуренції;
- підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули до високоефективної
праці, сприяє економіці і раціональному використанні всіх ресурсів;
- створює нові робочі місця,проводить благодійну діяльність.[3, 12с]
Отже, підприємництво відіграє особливу роль в національному
господарстві країни, прискорюючи рух економіки шляхом підвищення
ефективності та постійного оновлення. Нагромаджений досвід усіх без
винятку індустріально розвинених країн з ринковою економікою соціального
спрямування незаперечно підтверджує, що підприємництво-необхідна умова
досягнення економічного зростання.
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На сьогоднішній день розвиток вищої освіти є фундаментом для
становлення, формування і розвитку економіки країни. Суспільство, яке хоче
проживати в міцній, економічно розвинутій країні, розуміє, що варто
рухатися у напрямку позитивних змін, неможливих без нових освітніх
орієнтирів, котрі базуються на розумінні, що вища освіта перетворюється на
глобальне підприємство.
Саме такі погляди на освітній процес призвели до становлення нової
стратегічної мети вищих навчальних закладів. Саме така мета ВНЗ включає в
себе побудову конкурентоздатної економіки, заснованої на знаннях,
підвищення якості зайнятості населення та зміцнення соціальної єдності
суспільства. Таким чином, перед сучасною освітою України постає складне
подвійне завдання: не тільки зберегти накопичений позитивний досвід та
здобутки української освіти, але й збагатити його інноваційними
досягненнями європейських освітніх практик. Також постає не менш складне
завдання гармонійного узгодження цих факторів розвитку вищої освіти
країни.
Процеси вдосконалення традиційної системи освіти – це невід‘ємний
атрибут освітніх систем усіх розвинених країн. Основою для визначення
структури та документації системи освіти є перелік процесів системи
управління якістю. Так, перший її рівень – настанова в якості ВНЗ,
факультетів та кафедр відповідно до вимог Міжнародного стандарту ІSО
9001:2000. Запозичуючи міжнародний досвід освітніх процесів, доцільно
звернути увагу й на суспільство: воно може бути не готовим до серйозних чи
кардинальних змін. Потрібно готувати як і викладачів, так і самих студентів.
Беручи досвід з країн Заходу, ми можемо побачити що в Україні
практично відсутній зв‘язок між рівнем освіти й рівнем реального доходу.
Навпаки ж, у країнах Європи частка робочих місць для фахівців з вищою
освітою сягає 30-40%. За даними Організації економічного співробітництва і
розвитку, вища освіта піднімає рівень доходів дипломованих фахівців не
менш ніж у 1,5-2 рази [2]. Відсутність даної відповідності в Україні накладає
відбиток на мотивацію студентів при отриманні вищої освіти. Диплом
розглядається тільки як формальне підтвердження рівня освіти, а не як
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підтвердження справжнього кваліфікаційного ступеня. Такі погляди на
навчання у студентів визначають формальне ставлення студентів до
отримання знань, а це негативно впливає на рівень освіти та стан економіки
держави.. Щоб виправити таку ситуацію, потрібно проводити політику
приведення у відповідність рівня кваліфікації рівню реального доходу.
Важливою складовою є заохочення бізнесу до фінансування освіти
шляхом розвитку нових форм фінансування освітніх установ, що дозволяють
сконцентрувати приватні і державні фінансові кошти на підготовку фахівців
відповідно до потреб ринку праці. Так, на Заході корпорації створюють
університети і вкладають значні кошти у розвиток науки і освіти.
Американський концерн General Motors, зокрема, заснував університет
Мічигана-Флінта, в якому здійснюють підготовку фахівців для концерну.
Корпорація Іntel щорічно виділяє понад 100 млн. доларів на підтримку науки
й освіти, стимулюючи підготовку кваліфікованих фахівців для галузі
інформаційних технологій і створення нових університетських програм з
передових технологій.
Визначальним напрямом розвитку системи вищої освіти України задля
підвищення її конкурентноздатності стала інтеграція у європейський освітній
простір, що обумовила рядом проблем, серед яких:
1.
Психолого-дидактична некомпетентність багатьох викладачів
вищої школи;
2.
Недостатність в‘язку вищої школи з ринком праці;
3.
Обмежена практика студентів у реаліях ринкової економіки;
4.
Розмежування академічної й професійної спрямованості вищої
освіти в Україні [1].
Крім того, одним із напрямів реформування сучасної вищої освіти є
суттєве збільшення інтересу до навчання обдарованої, талановитої молоді.
Для цієї категорії дітей розробляються індивідуальні програми, які
спрямовані на розкриття і подальший розвиток їх здібностей, дарувань [1,2].
Доцільно звернути увагу також на те, що навчальні плани зарубіжних
ВНЗ містять тільки незначну кількість обов‘язкових навчальних предметів,
що дозволяє студентам більшість часу працювати за індивідуальними
планами. Поряд з обов‘язковими курсами, існують вибіркові і факультативні
дисципліни. Так, приблизно 40 % навчальних предметів складають
спецкурси та курси за вибором.
Отже, попри окремі кроки на шляху модернізації вищої освіти, в Україні
наявною є низка проблем, що потребують свого якнайшвидшого вирішення.
Відповідно, лише перехід до міжнародних стандартів освіти за умови
збереження наявних у цій царині напрацювань може забезпечити Україні
достойну конкуренцію на ринку міжнародних освітніх (наукових) послуг.
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ПРО СУТНІСНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ІНТЕРЕСІВ І ЦІННОСТЕЙ
Сучасні умови розвитку державності характеризуються тим, що
основним пріоритетом формування незалежної країни є її економічна
безпека, могутність і самостійність. Досягнення таких результатів неможливе
без чіткого формування національних цінностей, визначення та реалізації
економічних інтересів, тобто між національними економічними цінностями,
інтересами та економічною безпекою держави існує тісний взаємозв‘язок,
який полягає в пріоритетності національних економічних інтересів у процесі
створення системи економічної безпеки. Водночас забезпечення економічної
безпеки держави є національним інтересом, оскільки безпека та реалізація
першочергових потреб особи, суспільства та держави – необхідна
передумова дієздатності країни, без чого неможливе досягнення економічних
цілей.
Дослiдженням питань економiчних цiнностей та iнтересiв держави, умов
їх пiдтримки i забезпечення присвячено працi таких учених як О. Бiлорус, I.
Бiнько, А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Губський, Я. Жалiло, Д. Лук‘яненко, А.
Мазаракi, В. Мунтiян, Ю. Макогон, В. Новицький, Ю. Пахомов та iнші.
Метою даного дослідження є визначення деяких сутнісних аспектів
національних економічних цінностей та інтересів.
Інтереси та цінності особи, суспільства і держави, як інтереси основних
об‘єктів безпеки, вимагають захисту. Але захисту підлягають не всі інтереси,
оскільки вони за своєю суттю можуть суперечити одне одному. Інтереси
особи можуть не відповідати інтересам суспільства і держави, як і інтереси
окремих прошарків суспільства можуть бути спрямовані проти інтересів
особи та держави. Тому захисту повинні підлягати життєво важливі інтереси
особи, суспільства і держави [2, с. 60].
Реалізація всіх складових національного інтересу неможлива без міцної
економічної платформи, яка також формується через призму економічних
інтересів. Отже, економічний інтерес – це вигода, що реалізується суб‘єктом
у процесі господарської діяльності. Окремий суб‘єкт спрямовує розум, ідеї,
увагу і ресурси на одержання матеріальної вигоди, як правило, прибутку.
Економічному інтересу властива відособленість, тобто одержання певної
вигоди одним учасником, або групою учасників суспільства.
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Перетворення економiчних iнтересiв здiйснюється в системi iснуючих у
суспiльствi економiчних вiдносин. Основними суб‘єктами економiчної
системи та, вiдповiдно, нацiональної економiчної безпеки виступають
домогосподарства, суб‘єкти господарювання (пiдприємства, фiрми,
компанiї), держава. Їхнi економiчнi iнтереси вiдбивають iндивiдуальнi та
колективні, а також загалом суспiльнi потреби в матерiальних i суспiльних
благах, досягненнi певних економiчних i соцiально-полiтичних цiлей на
основi вiдповiдних нацiональних цiнностей. Суспiльнi потреби та суспiльнi
економiчнi iнтереси, що включають iнтереси окремих iнститутiв, об‘єднань,
соцiальних груп, можуть суперечити та здебiльшого суперечать
загальнодержавним iнтересам i вступають з ними у конфлiкт. Бiльше того,
через iнтегральнiсть суспiльного економiчного iнтересу нацiональна
економiка є ареною зiткнення та реалiзацiї безлiчi приватних iнтересiв
мiкроекономiчних суб‘єктiв, приватних i державних iнтересiв. Вiдтак
характеристика нацiонального економiчного iнтересу передбачає аналiз всiєї
сукупностi загроз i ризикiв, якi можуть мати мiсце в глобальному ринковому
середовищi та впливати на дiяльнiсть кожного з його суб‘єктiв [3, с. 30].
Вiдповiдно до iнтегральної структури нацiональних економiчних
iнтересiв, нацiональна економiчна безпека є також складною системою.
Проте, її основна характеристика – функцiональна залежнiсть. Нацiональна
економiчна безпека є функцiєю вiд економiчної безпеки кожного з
економiчних суб‘єктiв. I якщо загроза економiчнiй безпецi кожного iз
суб‘єктiв пов‘язана з його економiчним iнтересом, то загроза нацiональнiй
економiчнiй безпецi також пов‘язана з тим чи iншим нацiональним
економiчним iнтересом.
В свою чергу, економiчнi цiнностi – це загальноприйнятi уявлення
вiдносно цiлей, яких повинна прагнути людина в економiчнiй дiяльностi.
Вони функцiонують у формi iдеалу, основоположних принципiв мислення i є
iдеальними критерiями оцiнки економiчних подiй, явищ i процесiв [1].
Економічні цінності містять переваги відносно таких понять, як
«багатство», «гроші», «засоби придбання доходів», а також відносно більш
абстрактних категорій, таких як «капіталізм», «соціалізм», «індивідуалізм»,
«економічна свобода», «рівність» тощо. У будь-якому суспільстві, а також на
рівні окремої соціальної групи функціонує своя ієрархія цінностей. Для
одних груп населення багатство може оцінюватись як найвище благо, для
інших – це «чиста совість». В одних суспільствах приватна власність може
розглядатись як умова здійснення економічної і соціальної свободи індивіда,
в інших – як соціальне зло, яке породжує соціальну нерівність і конфлікти.
Таким чином, розуміння національних економічних інтересів та
цінностей полягає в пріоритетності поступального економічного розвитку
країни, що забезпечує добробут її громадян. Виразником і гарантом захисту
національних економічних інтересів та цінностей має бути держава.
Національні цінності, інтереси і цілі – тріада першоджерел, основних
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рушійних сил системи економічної безпеки, що визначає її зміст, характер,
конфігурацію, спрямування.
Отже, розглянувши сутність національних економічних інтересів і
цінностей, можна зробити висновок, що національні економічні інтереси та
цінності мають бути пріоритетними над іншими інтересами, оскільки саме
вони забезпечують ефективний, стабільний та соціально-економічний
розвиток країни.
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THE FORMATION OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF
SPECIALISTS OF ECONOMIC PROFILE
In the up-to-date society the interest to the problem of leadership is
significantly increasing. This is due to the fact that the problem of leadership is the
key to achieving effective activity of the organization. Leadership is the activity
which pierces the whole system of management.
In the modern conditions the graduates of higher educational institutions must
have not only professional knowledge, skills and expertise, but also a certain set of
leadership competencies that will enable them to successfully implement action of
their potential in practice. Therefore the main task for the higher school is to form
a specific set of leadership competencies of future specialists of economic profile.
The issue of leadership was widely practiced and developed by such foreign
experts as: R. Tannenbaum, P. Drucker, F. Fiedler, F.Vroom, F. Jetton, M.
Meskon, P. Hers and K.Blanshard and others.
According to the definition of D.Terry, leadership - is the influence on groups
of people that motivates them to achieve a common goal. R. Tannenbaum,
I.Veshler and F. Masaryk determined the leadership as interpersonal interaction
that is manifested in the particular situation by using the communication process
and is aimed to achieve the objectives [4].
In addition to foreign scientists, the problem of leadership was interested for
Ukrainian scientists researchers, namely: E.A. Abalkin, V.F. Anufriev, O. M.
Dubravska, O.K. Makovsky, N. F. Maslova, B.D. Parugin, O.G. Romanovsky, F.I.
Hmil', L.I. Umanskij and others.
In particular, О. М. Dubravska defined leadership as the interaction between
the leader and members of groups that are dependent on each other in the process
of achieving common goals in group situation. Such interaction is determined by
such variables, as the characteristics of the leader, the characteristics of the
followers and description of the group situation. B.D. Parigin examines leadership
as one of the processes of the organization management of a small social group,
which promotes the achievement of common groups goals in minimum terms with
maximum effect, deterministic in the society by social relations. The scientist treats
leadership as the interaction between the initiator of group activity and members of
the group [4].
What it means to be a leader? A large number of scientists and researchers are
engaged in the researching of this issue for many years. In the literature indicates
that the word «a leader» comes from the English «a leader – leading, a manager».
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Leadership is a complex socio-psychological process of group development,
when a single individual performs the role of leader, directs actions of the whole
group, which expects, accepts and supports his actions.
Based on this, we can say that a leader is:
1) such member of the group that is able to accomplish /realize the significant
influence on the behavior of group members [2].
2) the member of the group, in which it recognizes the right to pass decisions
in important for it situations [3].
3) the individual, who is able to perform a central role in the organization of
joint activities and the regulation of relations in the group [3].
Leadership qualities are important component of the professional
competencies of the modern professional. The formation of leadership qualities is a
multiform process that depends on the psychological properties of the individual,
on the social experience, on the type and nature of the person solving tasks
(household, professional, educational) [1].
Important is the problem of understanding by students the concept of «a
leader» and their ideas about personal qualities that are inherent to leader, that is
why for the study of this problem was carried out sociological research, in
particular, was developed the questionnaire, the survey results of which were
processed using the content analysis and statistical analysis. The students of the
fourth year of the faculty of personnel management and labor economics were
asked to answer the questions in this questionnaire.
As a result of processing the replies it was found that the students quite
clearly and deeply understand the essence of the concept of «a leader», in
particular, we can give few definitions:
1) «A leader is the one who goes ahead and leads the followers»;
2) «A leader is the person who is able to influence others, to coordinate and
guide them»;
3) «A leader is a person, who can guide people to accomplish specific goals
and objectives»;
4) «A leader is a person who is able to take responsibility and thanks to his
own qualities and charisma lead people»
The basis of the process of formation of the leadership competencies of the
personality of the modern student form: 1) the objective macrofaktors of social
order (social relationships and social-economic environment); 2) mezofactors
operations of the nearest environment (attitudes and value orientations in the
students group, the nature of the educational process in higher educational
institutions, the existence of the conditions for obtaining the experience of
leadership, morally-psychological unity of teachers and students, social status etc.);
3) microfaktors (individually-psychological guidance, experience, personal
motivation, knowledge, value orientations); objectively-situational factors (a goal
and task of the group in the particular situation) [1].
It turned out that the students are often associated with the leader have such
qualities as: confidence (85,7%), communication (81%), determination (71,4%),
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intellectuality (57,1%) honesty (57,1%), perseverance (52,4%),purposefulness
(52,4%) persuasiveness (42,9%), responsibility (33,3%), objectivity (28,6%), stress
resistance (28,6%), charisma (28,6%), energy (23,8%), initiative (23,8%).
As for skills, which should leaders have, among the most popular students
answers were the following: the ability to think non-standard (85,7%), oratorical
skills (81%), organizational skills (81%), the ability to predict (66,7%), the ability
to listen (66,7%), the ability to persuade (47,5%), the ability to negotiate(42,9%),
the ability to pass decisions (42,9%) the ability to lead people (38,1%), the ability
to recognize own mistakes (38,1%), the ability to organize people (38,1%), the
ability to analyze (33,3%), the ability to express your own point of view (33,3%),
the ability to adapt (23,8%).
Into the correlation of these figures with the results of other empirical
psychological researches, we can see that the revealed particularities perception by
the students the personality of a leader and his main qualities and skills sufficiently
coincide with leader traits, which were discovered by supporters of the theory of
the features, among which in particular are: the energy and persistence in achieving
goals; risky behaviors and originality in tackling problems; commitment to
responsibility and completion of the case; initiative; self-confidence; the ability to
influence the behavior of others, to structure social relationships; the desire to take
on all the consequences of the actions and decisions; the ability to resist the
breakup of the group.
Summing up, one can say with confidence, that the problem of education of
personality leadership qualities takes a great relevance today, as leadership is the
important component of the professional competencies of the modern specialist of
economic profile.
Formation of leadership competencies, as the factors of development
preparedness of the specialist to the professional activity, should compass
purposefully in the process of professional training of specialists and that requires
the special organizational and pedagogical impacts.
It should be remembered that the process of formation of leadership qualities
of students during educational activity in high school is a very complicated and
time consuming process and requires efforts from both teachers and the students.
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ВИРІЗНЮВАЛЬНІ ОЗНАКИ РЕЦЕПТИВНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ
У сучасному перекладознавстві поширеною є думка, що іншомовний
автор постає в уяві цільової аудиторії у вигляді метаобразу, змодельованого
перекладачем як антропоцентром міжкультурної діяльності [2, с. 291]. Такий
підхід передбачає розроблення рецептивної моделі перекладу, яка є особливо
актуальною для перекладу віршованих творів.
Цілком логічно, що першою моделлю теоретичного осмислення
практики перекладу, яка створила методологічне підґрунтя для здійснення
різновекторних розвідок у галузі перекладознавства, була модель
лінгвістична. Оскільки кожна концептуальна модель пропонує власне
визначення особливостей взаємин між прототипом та моделлю, переклад у
межах лінгвістичної моделі тлумачився як процес та результат
багаторівневих міжмовних перетворень. Маніфестом встановлення
лінгвістичних традицій у перекладознавстві став есей одного із засновників
Празького лінгвістичного гуртка, професора слов‘янських мов та літератур
Гарвардського університету Р. Якобсона «On Linguistic Aspects of
Translation». Базуючись на принципах лінгвістики Ф. де Соссюра,
феноменології Е. Гуссерля, семіотики Ч. Пірса, Р. Якобсон виділив три типи
перекладу:
 інтралінгвальний – внутрішньомовний переклад (перефразування), який
полягає у тлумаченні вербальних знаків за допомогою інших вербальних
знаків тієї ж мови;
 інтерлінгвальний – міжмовний (власне переклад);
 інтерсеміотичний – тлумачення вербальних знаків із залученням
невербальних знакових систем [3, C. 16 –25].
1970-ті стали прагматичною віхою, яка прискорила виокремлення
перекладознавства з надр лінгвістичних та літературознавчих студій.
Потужною альтернативою генеративній граматиці Н. Хомського, яка
служила підґрунтям для розбудови лінгвістичного підходу, наразі постає
системно-функціональна граматика М.А.К. Хеллідея [4]. Її фундатор, хоч і
розглядає переклад крізь призму порівняльного мовознавства, багато уваги
приділяє проблемі моделювання перекладу як процесу та результату
встановлення контекстуальної еквівалентності.
Революційні погляди Дж. Остіна, Дж. Серля та ін., які на той час
успішно пройшли апробацію у галузі лінгвопрагматики, спонукали
дослідників розглядати переклад як вияв міжмовної та міжособистісної
взаємодії, яка розгортається у певній комунікативній ситуації. Завдяки
136

уведенню до моделі перекладу екстралінгвістичного фактора у полі зору
науковців наразі опиняється вже не текст, а дискурс.
Вагомим підґрунтям для розбудови рецептивної моделі перекладу
художніх (зосібна поетичних) творів слугують напрацювання зарубіжних та
вітчизняних учених у напрямку рецептивної естетики, науково-дослідницьке
вістря якої спрямоване на вивчення такого кола питань, як вплив
літературного твору на читача, множинність інтерпретацій, діалектика
читання, співтворчість адресанта та адресата тощо. Для рецептивної естетики
характерний зсув із рівня інтерпретації тексту та творчої біографії його
автора на рівень сприймаючої свідомості. Вона усотує у себе ідеї Арістотеля.
Так, у своєму вченні про «мімезис» як вільне наслідування автором життя
Арістотель говорить про здатність твору викликати у реципієнта естетичні
переживання.
Позиціонування реципієнта як генератора значущості літературного
твору, який намагається зробити текст зрозумілим та перекладним, є
ключовим твердженням рецептивної естетики, екстрапольованим нами у
вимір рецептивної моделі перекладу. При цьому хочемо наголосити, що
вбачання у читачеві та перекладачеві співавтора і, відповідно, у процесі
читання чи іншомовного «відчитування» акт співтворчості у жодному разі не
применшує роль джерельного тексту у формуванні естетичного впливу на
реципієнта. Адже саме у тексті містяться посилання на імпліцитного
адресата, а також стратегії редукування семантичної розсіяності до певного
конфігуративного значення (ґештальту), яке витворюється у процесі рецепції.
Зважаючи на те, що семантичні можливості тексту завжди залишатимуться
багатшими, ніж будь-яке рецептивне конфігуративне значення, останнє
приречене на онтологічну частковість стосовно онтологічної цілісності
літературного твору.
Принципи рецептивної естетики успішно екстраполюються на
перекладознавчий ґрунт. Так, канадський науковець Ж. Ванге послуговується
ідеями В. Ізера про пусті місця та невизначеність, а також Г.Р. Яусса про
горизонт сподіваного, аналізуючи множинні англійські переклади
літературної класики Китаю у праці «Художній переклад з позиції
рецептивної теорії» [5].
Основними чинниками, що започатковують та урізноманітнюють
перекладацьку рецепцію є:
 потужність впливу постаті іншомовного автора на світовий літературний
процес;
 вияви міжлітературних контактів, дотичність тем, мотивів у творчості
іншомовного автора та розбудовувачів приймаючої літературної
полісистеми, їхня аксіологічна суголосність;
 вбачання у творчості іншомовного автора потенціалу до поглиблення
рецептивних можливостей приймаючої літератури, збагачення приймаючої
мови;
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 бажання переосмислити творчість іншомовного автора у зв‘язку з
розширенням «горизонтів сподіваного».
Результатами перекладацької рецепції є:
 популяризація творчості іншомовного автора, особливостей його
світосприйняття та культури, яку він представляє;
 розширення репертуару виражальних засобів, стилістичних прийомів
приймаючої мови;
 розкриття рецептивного потенціалу приймаючої літератури;
 синхронізація літературних процесів.
Свої рекомендації щодо перекладу ліричної поезії Б. Лепкий зводить до
п‘яти настанов: 1. Перекладати лише з оригіналу і тільки тоді, коли знаємо
мову оригіналу не менше від мови перекладу.
2. Вибирати твори, що нам особливо подобаються, і таких авторів, які
нам промовляють до душі, бо перекладач мусить відчути автора, перейнятися
його способом думання і писання, його темпераментом, мусить
ототожнюватися з ним, а про себе забути.
3. Не перекладати, поки не проаналізуємо твору, не збагнемо його
ритміки строфіки, евфоніки, його рим, порівнянь, динаміки слова,
орнаментики та всіх своєрідних його прикмет.
4. Не поспішати і не задовольнятися частковим успіхом, а прагнути до
повного, «хоч і який він тяжкий та виїмковий».
5. Вірити, що навіть не цілком вдалі переклади посувають уперед
техніку перекладання «і бувають тими сходами, що по них другі дійдуть аж
на шпиль» [1, с. 171].
Зазначені рекомендації відповідають сучасним вимогам до адекватного
перекладу поетичних творів. Так, настанова, окреслена у другому пункті
щодо вибору авторів, які «промовляють до душі», розвивається нами у
третьому та четвертому розділах, у яких достеменно вивчається поняття
аксіологічної суголосності як один із керівних принципів конструювання
метапоетичних проектів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ДІЛОВИХ ІГОР
Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з
державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої,
творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров‘я.
Розробка особистісного підходу – дуже складна теоретична і практична
проблема. Серед спеціалістів набуває все більшого визнання думка, що
всебічне дослідження і розвиток особистості – це фундаментальна
комплексна наукова проблема, яка потребує міждисциплінарного
дослідження.
Формування спеціаліста нового типу, мислячого, ініціативного,
творчого, може дати позитивні наслідки, якщо студентам під час навчання у
вищому навчальному закладі будуть створені умови, наближені до їх
майбутньої професійної діяльності. Адже фахівця формує не лише
предметний зміст основ наук, а й постійний розвиток, удосконалення його
професійних умінь і навичок.
У наш час величезною популярністю користується термін «гра» щодо
вивчення гуманітарних дисциплін, зокрема іноземних мов, у середній та
вищій школі. Методичний і теоретичний аспекти використання ігор у процесі
вивчення іноземної мови знайшли своє відображення в наукових
дослідженнях Л. Волкової [2, с. 8], А. Капської [4, с. 71] та ін. Про те, що
ділова гра є методом навчання, доводить цілий ряд науковців (А. Вербицький
[1, с. 129], А. Горенко [3, с. 130], та ін.).
Ділова гра – це в певному розумінні імітація професійної діяльності, у
діловій грі відбувається діалог на професійному рівні, зіткнення різних думок
і позицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, їх обґрунтування і
зміцнення, що веде до виникнення нових знань та уявлень, допомагає набути
досвіду професійної діяльності [1, с. 140].
Ділова гра спрямована на оптимальне виконання професійних завдань,
на найкращу реалізацію професійного спілкування, при цьому значна увага
звертається на проблемні, конфліктні ситуації.
Використовуючи ділові ігри, ми маємо можливість поступово
занурювати студентів у майбутню професію, моделюючи можливі ситуації
спілкування в процесі вивчення іноземної мови.
Серед типових ділових ігор, які доцільно використовувати на заняттях з
іноземної мови, визначаємо такі, що пов‘язані з мовленнєвою поведінкою,
наприклад, службовців готелю (портьє, адміністратор, черговий менеджер,
менеджер).
В процесі ділової гри реалізуються особистісні та колективні
особливості певного учасника, формується культура міжособистісного
спілкування,
розкривається
та розвивається
творчий потенціал,
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контролюються вміння використовувати знання та досвід, здобуті при
вивченні інших дисциплін, створюються умови для вмотивованого вжитку
іншомовної професійної лексики.
Отже, пріоритетом ділових ігор є те, що вони містять у собі соціально –
психологічні аспекти реальної живої комунікації – спілкування, взаємодію,
сприйняття. Ділова гра не обмежує ініціативи її учасників певними,
заздалегідь створеними ззовні, умовами, викладачем чи підручником.
Студент поводиться та реагує відповідно до того, як об'єктивно розвивається
розмова й самостійно обирає засоби та форми висловлення власної позиції чи
думки.
Ділові ігри знижують тривожність, адже студент перестає
функціонувати у мовленнєвій ситуації як об'єкт навчання. Беручи участь у
діловій грі, він є суб'єктом комунікації, що актуалізує бажання студента
адекватно поводитись у змодельованій ситуації.
Отже, у процесі ділової гри не тільки якість зіграної ролі залежить від
особливих характеристик особистості, але й сама роль може мати вплив на
особистість, оскільки все позитивне, взяте із ролі, формує відповідні
особистісні якості студентів необхідні для ефективного виконання
майбутньої професійної діяльності.
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INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AS THE EFFECTIVE WAY TO
ENHANCE ECONOMIC STABILITY AND GROWTH
The abstract deals with the assumption that priorities for effective action start
with turning three deficits, namely budget, investment or savings, and trade, into
surpluses. This will require action by the public sector in order to provide tax
credits for innovation and more forward-thinking trade policies, for example, and
the private sector, including businesses, universities and private research firms that
reward education and job skills. All these factors are to be considered carefully to
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achieve solid, sustainable economic growth. In addition, government agencies at
all levels must integrate and coordinate their activities with each other and with the
private sector, to work in the same direction to overcome the main problems
caused by economic uncertainty.
There are several variables to analyse to enhance economic stability.
According to the research of D.M.West, it is economic stability that enables other
macro-economic objectives to be achieved, such as stable prices and stable and
sustainable growth [6]. It also creates the right environment for job creation and a
balance of payments. This is largely because stability creates certainty and
confidence and this encourages investment in technology and human capital.
Unfortunately, an unintended consequence of globalisation is the increased
likelihood of economic shocks, including supply side shocks like oil and
commodity price shocks, and demand side shocks like the credit crunch. Dealing
with productivity, innovation, and growth Atkinson R., Wial H. claim that these
could be reached through a National Innovation Foundation as well as built-in
automatic fiscal stabilisers, which include progressive taxes and escalating welfare
payments, provide a shock absorber to stabilise an economy following an
economic shock. The combined effect of these is to create fiscal drag during
periods of unusually strong growth, and fiscal boost during periods of very weak
growth or negative growth. Negative or positive demand side shocks can be
stabilised more quickly when automatic stabilisers are built-in to the tax-benefit
system [1].
In the event of either a negative demand or supply side shock affecting an
economy, the exchange rate will fall as currency traders sell the currency, leading
to a fall in export prices and an automatic increase in competitiveness. Assuming
foreign demand is price elastic, export revenue will rise, and, via an upward
multiplier effect, aggregate demand will bounce back. The third automatic
stabiliser is flexible labour markets. In case of a demand side shock, like the credit
crunch, aggregate demand will fall and firms will experience a fall in demand for
their products.
Numerous research in the field provide evidence that if the labour market is
inflexible, full-time workers may be made redundant, and their spending will fall
[2,3]. Assuming a downward multiplier effect, national income will fall further,
and the economy may plunge into a recession. However, with a more flexible
labour market, a number of flexible responses can occur, which stabilise the
economy. For example, instead of making workers redundant, pay can be reduced
so that unemployment is avoided. In addition, full-time workers can go part-time,
again avoiding full-blown unemployment.
Finally, a more flexible and mobile workforce can move quickly from areas
or industries with low demand to areas or industries with higher demand. In
addition to these automatic stabilisers, short-term stability can be maintained by
altering monetary conditions, such as raising or lowering interest rates, or by
expanding or contracting the money supply. Most national economies and
monetary unions review monetary policy on an ongoing monthly basis [4].
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Roberts M.J., Winston T. have designed a number of approaches to ensure
export market participation, investments in R&D and worker training, staing that
these are the effective ways to the evolution of firm productivity [5]. Moreover,
investment in human capital by allocating more resources to education and training
is widely regarded at critical to the success of developing and developed
economies. Human capital development provides key skills and knowledge to
enable increases in productivity and efficiency. Redesigning the tax and benefit
system to increase the labour activity rate and encourage work and discourage
idleness is clearly an important option for countries wishing to improve their
supply-side performance.
Another important stimulus to supply-side growth is to increase the degree of
competitiveness in the micro-economy by promoting contestability, reducing
barriers to entry, and by deregulating markets to encourage new entrants.
Sustainability can also be achieved by encouraging the formation of new markets
which exploit new technology or new trading methods. The newly emerging
markets for waste and carbon credits, and the development of carbon offsetting
schemes, are recent examples of how new markets can emerge, with or without
government support.
Long-term development of infrastructure projects is also central to the
promotion of long terms growth and development in a globalised environment.
Better infrastructure enables transporting output at a lower cost, as well as
generating jobs. Priorities for action start with turning three deficits, budget,
investment/savings and trade, into surpluses. This will require action by the public
sector to provide tax credits for innovation and more forward-thinking trade
policies, for example, and the private sector, including businesses, universities and
private research firms that reward education and job skills.
It is essential to foster an economy driven by innovation, exports, opportunity
and clean energy. This will require us to invest in human capital and infrastructure;
to adopt new regimes for trade, patents, immigration and technology transfer; to
devise methods for government to work more effectively, and to restore fiscal
sanity to our budget and debt policies.
Due to the fact that economic problems are urgent they are seldom susceptible
to quick fixes. Economic theoreticians maintain that in the aftermath of debt-fueled
bubbles, countries often experience persistently high unemployment and low
growth for a decade or more. To avoid such situations it is necessary to construct
ways to put the millions of unemployed and underemployed people back to work.
That means innovative strategies to elevate the nation‘s economic output to its
potential are to be devised to ensure stability and growth.
Undoubtedly, this must be driven by innovation at all levels, by advances in
basic science, technology, industries of the future, by implementation of
revolutionary business models, supported by innovations in capital formation,
improved delivery of public services and new approaches to institutional
governance. It is obvious that a number of immediate actions to jump-start
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progress toward healthy economic growth are possible, but much long-term heavy
lifting will remain a challenge.
Overall, to achieve solid, sustainable economic growth, government agencies
at all levels must integrate and coordinate their activities with each other and with
the private sector. As sustainable economic growth occurs because of increases in
aggregate demand and supply economies should focus on a system of effective
means, governments should provide incentives for private firms to invest into new
technology, in the form of grants, cheap loans, or tax relief.
Matching long-term needs with clear overall growth goals provides focus for
state and local policymakers, as well as the opportunity to build support within
government, in the private sector and with the public, with special emphasis on the
investment in human capital.
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CURRENT PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
Positive changes in the Ukrainian community require systematic reformation
of the national system of education. Under present-day conditions these processes
are greatly affected by the fact that the country is suffering from the economic and
political crises. Therefore, the aim of this work is to study the tendencies in the
development of preschool, general comprehensive, vocational and higher
education and to determine prospects of their further development.
One of the most destabilizing factors in Ukraine during its independence
period has been a frequent change of governments. Accordingly, there followed a
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change of ministers of education, whose personality influenced the development of
education in Ukraine. All the aforementioned factors had a dramatic impact on
personnel policy at the regional levels and reached its climax after 2004.
To support this statement, the scientific literature views these too frequent
changes of governments and education managers as one of the main reasons.
Problems of the Education System Development of Ukraine in Times of Crisis
inefficiency of educational reforms in Ukraine. This provided an opportunity to
initiate a reform, but never to fully realize it or achieve the stage of analysis,
summarizing and creating a refined plan of the reform implementation. On average
this process requires 6-8 years [2, p.13].
Today it is evident that quality changes in education directly depend on
availability of highly qualified managerial personnel. They highlight that it is
urgent to rationally place and fluctuate the personnel at all levels of the
administrative vertical. Obolenskyi writes that under the conditions of
implementation of constitutional principles of a democratic, legal, social state and
formation of a civil society, the major issue is that of improving personnel
provision of the public apparatus with highly qualified and skillful specialists [3,
p.331].
The problem of high-quality training of specialists for the system of public
service and local self-government is acute for most countries of the world
complying with the European format – a three-cycle training system for higher
education specialists: Bachelor, Master and Doctor of philosophy (Ph.D.) – shall
become an important stage in solving the problems of higher education in Ukraine.
Problems of the Education System Development of Ukraine in Times of Crisis
according to I. Vakarchuk. He emphasizes the need for a terminologically clear
definition of the following notions:
 short-cycle qualifications (an associate) for the students who have
undergone the appropriate training in junior colleges;
 first-cycle qualifications (a bachelor) with a specific profile of an academic
or professional training program;
 second-cycle qualifications (a master) with diversification of programs by
the criteria of academicism and professionalism, e.g., an academic master and a
professional master;
 integrated master qualifications by individual majors (medicine, veterinary
science, art and pedagogical schools, etc.);
 third-cycle qualifications (a candidate of science or a doctor of philosophy
(Рh.D.) as a degree given after successful completion of an appropriate research
program[1, p. 14-15].
At the same time, one of the main problems of higher education in Ukraine is
its quality. Today we can state that the most prestigious higher educational
establishments, including those existing and developing for centuries, have low
indices compared to the actual world ratings. The reason is not only imperfect
licensing and accreditation, but also lack of impartial external assessment of
students‘ knowledge by independent institutions, low academic motivation of
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students, an outdated resource base of the absolute majority of higher educational
establishments, corruption in high schools, and insufficient education
individualization. Now a graduate in Ukraine is unable to take full advantage of the
benefits pro-vided by the Bologna Process.
The problem of scientific support of reforms in the educational system
remains acute. This issue is mostly discussed in scientific literature rather than
implemented in practice. Appropriate examples can be given for all the links of the
educational system, but it is the general secondary education system that lacks
scientific support in the first place. Many processes in the system being
uncontrolled result in lowering of the knowledge level of school leavers and
substantially influence the education level in higher educational establishments.
Higher education needs some important changes. First of all, a decision shall
be made on placing a great number of higher educational establishments training
personnel for regional labor-markets under the regional administration authority,
which will enable effective optimization of the system according to the actual
needs. More advanced higher educational establishments, and universities in the
first place, shall develop autonomously.
An important aspect of improving the education management system is
making management decisions considering the data from the education quality
monitoring developed on the basis of the criteria of the EU member-states. Further
development of Ukraine as a European state is not possible without improving the
education quality based on the mechanisms existing in developed countries, having
political will and making appropriate management decisions, and creating an
efficient civil society.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Зростання пріоритету вищої професійної освіти в системі суспільних
цінностей, прагнення України долучитися до європейських стандартів життя,
зміна соціокультурного контексту вивчення іноземних мов у європейських
країнах та країнах СНД визначають вимоги суспільства до рівня і якості
підготовки фахівців, перш за все в аспекті «озброєння» їх знаннями та
компетенціями, потрібними при входженні в європейський політикоекономічний простір. За таких умов, включення до процесу підготовки
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майбутнього фахівця особливого елементу професійно-особистісного
становлення, під яким ми розуміємо цілеспрямоване формування
соціокультурної компетенції, є вкрай необхідним.
Попри те, що до проблеми формування соціокультурної компетенції
майбутніх фахівців у своїх працях зверталися чимало фахівців (М. Аріян,
Є. Верещагін, І. Воробйов, М. Євтух, І. Зимня, О. Леонтьєв, В. Редька, Н.
Саєнко, В. Сафонова, Л. Смеляков, ін.), вона досі не втрачає своєї
актуальності, а тому потребує продовження наукових пошуків.
Метою
презентованого
дослідження
є
з‘ясування
сутності
соціокультурної компетенції, обґрунтування необхідності її формування у
студентів вищої школи.
Соціокультурна компетенція - це усвідомлена цілісна система, що
включає в себе низку структурних компонентів, має власну організацію і
володіє інтегративними властивостями цілого, що не зводиться до
властивостей окремих частин. Соціокультурна компетенція формує собою
ціннісне ставлення до загальнолюдської і національної культури, прагнення
до діалогічного спілкування з іншими народами та культурами.
Сформованість
соціокультурної
компетенції
дозволяє
учасникам
міжкультурного спілкування, з одного боку, осягнути почуття і думки іншого
народу і подолати в такий спосіб національний культуроцентризм, з іншого,
– краще ідентифікувати самого себе, глибше усвідомити власну культуру [2,
с. 112].
Соціокультурна компетенція – комплексне явище, яке включає в себе
набір компонентів, котрі відносяться до різних категорій. Одні вчені
виділяють у ній лінгвокраїнознавчий, соціолінгвістичний, соціальнопсихологічний та культурологічний компоненти. На думку інших, у
структурному
плані
соціокультурна
компетентність
включає
загальнокультурну, країнознавчу, культурознавчу, соціолінгвістичну та
соціальну компетенції людини [1, с. 147].
Та найбільш поширеним є підхід, згідно якого соціокультурна
компетенція складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій,
відповідно, якщо країнознавча компетенція – це знання про культуру країни,
мова якої вивчається (знання історії, географії, економіки, державного
устрою, особливостей побуту, традицій та звичаїв країни), то
лінгвокраїнознавча компетенція – це сформованість у особи, студента в тому
числі, цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості
певної країни, які дозволяють асоціювати з мовною одиницею ту саму
інформацію, що й носій мови, і досягати у такій спосіб повноцінної
комунікації.
Усі компоненти соціокультурної компетенції взаємопов'язані через
поняття культурного та соціального контекстів і оволодіння ними має
відбуватися комплексно. Та, якщо культурний контекст передбачає знання
реалій, загальних для народу-носія, то соціальний контекст – знання
конкретних соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої
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вивчається. Відтак, соціокультурна компетенція є вмінням людини
усвідомлено враховувати знання соціального і культурного контекстів країни
у процесі іншомовного спілкування [3, с. 166].
Важливою умовою формування соціокультурної компетенції є
забезпечення студентів не тільки знаннями, але й формування в них
відповідних умінь і навичок використовувати набуті знання у практичній
діяльності.
Варто зазначити, що поетапне моделювання та більш ефективне
формування соціокультурних компетенцій майбутніх фахівців включає:
1) комплексне оволодіння країнознавчою, лінгвокраїнознавчою та
соціолінгвістичною компетенціями;
2) навчання на основі добре відібраного матеріалу з використанням
системного підходу до процесу формування соціокультурної компетенції;
3) широке використання комунікативної ситуації як пріоритетного
засобу формування соціокультурної компетенції у різних формах
спілкування;
4) використання спеціально попередньо підготовленого курсу, до змісту
якого будуть входити спеціально підібрані тематичні тексти та вправи і
завдання до них, також ілюстративний аудіовізуальний матеріал [2, с. 43].
Отже, основними складовими частинами соціокультурної компетенції є
загальнокультурна, лінгвокраїнознавча, країнознавча та соціолінгвістична
компетенції. Їхня сформованість на належному рівні дає змогу майбутньому
фахівцеві легко орієнтуватися в іншомовному середовищі, швидко
адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати перешкоди, що
виникають у процесі міжкультурної комунікації.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ:
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
На сучасному етапі розвитку суспільства реклама є одним з
найважливіших елементів життя – масової культури. Вона впливає не лише
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на економічну діяльність, але є також складником політики, засобом
формування суспільної думки та духовних цінностей суспільства. Реклама
вже стала предметом дослідження багатьох економічних та соціальнопсихологічних наук, не може вона перебувати й поза увагою сучасної
лінгвістики. Проте особливості організації композиції рекламних текстів
комплексно не досліджено. Інтерес викликає ієрархія елементів смислу, що
виникає безпосередньо в структурі тексту.
Рекламний текст містить декілька складових частин: лінгвістичну,
графічну, звукову та ін. Слід наголосити, що лінгвістична складова у
рекламному тексті є малодослідженою проблемою, і, як наслідок, привертає
увагу мовознавців. Зокрема, з лінгвістичної точки зору рекламу
досліджували І.В. Грихилес, Х.Кафтанжжиєв , Г.Н. Кузнєцова, М.А
Мутовніна, П.Б. Паршин, Ю.К. Пирогова, G.Dyer, A.Goddard.
Метою даного дослідження є визначення мовних особливостей
створення рекламних слоганів.
Створення рекламного тексту є завершальним етапом тривалого
процесу: складання тексту реклами потребує значної підготовчої роботи.
Впершу чергу, рекламодавець повинен з'ясувати:
- характеристики товару (матеріальний продукт чи послуга, цінність
товару, особливості його реалізації тощо);
- чітко сформулювати мету рекламного звернення;
- особливості цільової аудиторії (соціальні характеристики покупців,
їхні потреби, мотивації тощо);
- обрати канал передачі рекламної інформації (телевізійна, друкована,
зовнішня реклама) та ін.
Кожний із даних етапів підготовки безпосередньо визначатиме зміст,
структуру та оформлення рекламного тексту.
Особливості створення рекламних текстів уже довгий час с предметом
вивчення та лінгвістичного аналізу. На Заході вони вже давно вийшли на
професійний рівень, опираючись на дані психолінгвістики та лінгвістичного
аналізу тексту. У нашій країні при створенні слоганів, у більшості випадків,
користуються перекладами вже готових іноземних реклам, хоча в деяких
випадках таке «перенесення» є недоречним [3].
Розглянувши композиційну побудову багатьох рекламних публікацій,
ми помітили, що більшість текстів складено з двох (основних) частин.
Перша, як правило, звернена до реципієнта (споживача, читача тощо) з
метою зацікавити його. Вона торкається його особистих вражень, емоцій,
досвіду та ін. Дослідники умовно називають цю першу частину стимуломапелятивом, оскільки вона виражає загальні уявлення, начебто «суспільну
думку», тобто звернена до всіх. Друга частина, як правило, - висновок,
конкретна інформація, яка «розшифровує» початковий стимул. Її відділяють
від апелятива різними засобами (інший шрифт, окреме розташування,
пробіл).
Основними стилістичними особливостями рекламних текстів є:
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– лаконічність, ясність, доступність інформації;
– оригінальність висловлення;
– літературна грамотність і витончений стиль.
Залежно від того, які завдання виконують мовні одиниці для розкриття
змісту в цілому, говорять про наявність домінант у композиції тексту.
«Теорія сильних позицій» грунтується на даних стилістики декодування, яка
розглядає текст не тільки як об'єкт, що передає задум письменника, а
насамперед як джерело нової інформації для читача, що змушує його думати,
переживати, одержувати естетичну насолоду тощо. Теорія декодування вчить
перевіряти кожну гіпотезу про можливе значення (смисл) мовної одиниці в
контексті.
Особливості oрганізації рекламнoгo тексту, щo забезпечує вихід на
передній план найважливіших смислів як пoєднання суджень та емoцій, як
складнoї кoнкретнo-oбразнoї сутнoсті, називається висуванням. Висування –
це спoсіб oрганізації тексту, щo зoсереджує увагу читача на певних
елементах пoвідoмлення та встанoвлює семантичнo релевантні віднoшення
між елементами oднoгo чи частіше різних рівнів [1, с. 50]. Функція висування
грунтується на:
1. встанoвленні певної ієрархії симвoлів;
2. фoкусуванні уваги спостерігача на гoлoвнoму;
3. забезпеченні єднoсті тексту при йoгo сегментуванні;
4. встанoвленні зв'язків між елементами тексту (між смислoвими
частинами);
5. пoлегшенні декoдування;
6. утвoренні естетичнoгo тла реклами;
7. викoнанні інших смислoвих функцій [2].
Таким чином, 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 й
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 перекладачів-практиків.
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ВПЛИВ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ТЕРМІНОСИСТЕМИ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ
Латинська мова є однією з найдавніших писемних індоєвропейських
мов. Це мова одного із стародавніх племен, які заселяли Апеннінський
півострів приблизно три тисячі років тому. Назва цього племені – латини
(Latīni), область поширення – Лацій (Latium) у нижній течії ріки Тибру.
Відомо, що спочатку латинською мовою говорило невелике плем‘я
латинів, проте в результаті військових, політичних та економічних успіхів
Стародавнього Риму латинська мова поширюється по всій Італії. Столицею
цієї області у 754-753 рр. до н.е. стало місто Рим, побудоване на семи
пагорбах. Пізніше йому дали назву ―Вічне місто‖ – Urbs aeterna. У І ст. до н.е.
Рим став столицею наймогутнішої держави стародавнього світу – Римської
імперії, до складу якої входили сучасні Франція, Іспанія, Португалія,
Швейцарія, деякі частини Німеччини, Південної Англії, Югославії, Хорватії,
Болгарії, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Греції, Туреччини та інших
[2].
Починаючи з ІІ ст. до н.е., латинь виходить за межі римської держави.
Латинська мова звучала майже в усіх країнах Західної Європи, Північної
Африки і Західної Азії. А в період існування Римської імперії вона була
офіційною державною мовою, мовою управління, війська, юриспруденції,
торгівлі, школи, науки, літератури.
В історії розвитку латинської мови виокремлюють декілька періодів.
Найдавнішими пам‘ятками латинської мови є написи, фрагменти обрядових
пісень, законів VII-IV ст. до н.е. Цей період в історії мови називають
архаїчним (254-81 рр. До н.е.). Видатним представником цього періоду є
римський комедіограф Плавт, від якого до нас дійшли 20 комедій повністю і
одна у фрагментах. Іншим представником архаїчного періоду є Теренцій,
автор шести комедій.
Другий період латинської мови відомий як класичний (81 р. до н.е. – 120
р. н.е.). На класичний період, період найвищого розвитку латинської мови,
який у науці прийнято ділити на два віки – ―золотий‖ і ―срібний‖, припадає
діяльність видатних поетів і прозаїків, які створили латинську літературну
мову. Найвизначнішими представниками ―золотого‖ віку є Цицерон, Цезар,
Вергілій, Горацій, Овідій та інші. Вони створили загальноприйнятий канон
прозової та поетичної мови. ―Срібний вік‖, або післякласичний період,
представляє творчість Сенеки, Марціала, Тацита.
Під впливом високої культури Стародавньої Греції римляни створили
свою яскраву і багату культуру. Поряд з іменами великих грецьких
мислителів, поетів, митців – Демокрита, Аристотеля, Гіппократа, Есхіла,
Аристофана, Фідія – за правом стоять імена й чільних представників
римської культури – Лукреція, Вергілія, Горація, Цицерона та інших.
Антична культура – культура стародавньої Греції та Риму – впродовж
багатьох віків живила і продовжує живити європейську, а через неї світову
культуру.
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Епоха ранньої імперії виявилась дуже плідною для римської
юриспруденції. Відбувається формування юридичних шкіл (Прокул, Сабін).
Відома ціла плеяда славетних юристів: Цельс, Гай, Лабеон, Капітон, Юліан,
Помпоній та ін. До нас дійшов твір римського юриста ІІ ст. Гая ―Іnstitutiones‖
(постанови), в якому закладено основні поняття римського цивільного права.
Підсумком багатовікового історичного розвитку юриспруденції стала
знаменита кодифікація римського права візантійським імператором
Юстиніаном.
Протягом століть латинська мова існувала у двох формах: літературна (з
ІІІ ст. до н.е.) та розмовна, так звана ―вульгарна латинa‖ (sermo vulgāris). У
процесі романізації провінцій, у контактах з підкореними племенами мова
постійно збагачувалась та розвивалась за рахунок зворотного впливу.
Яскравими прикладами запозичення латинських слів до складу сучасних
європейських мов можуть бути порівняльно-історичні лексичні таблиці.
Вони доводять спорідненість індоєвропейських мов та їх спільне
походження. У ІХ столітті на основі народно-розмовної латинської мови
сформувались романські мови (французька, іспанська, португальська,
італійська та інші). У середні віки латинська була загальнописемною мовою
західноєвропейської громади, католицької церкви, науки і літератури. У ХХXXI століттях латинська мова використовується у науковій термінології
(медицині, біології, ботаніці) [1].
Після занепаду Римської імперії латинська мова стає офіційною мовою
Франкського королівства, потім поступово перестає бути знаряддям живого
спілкування людей: шляхом природного розвитку, через народну латину,
вона дає початок формуванню нових романських мов. Крім того, як писемна
мова класична латина протягом століть залишається панівною у медицині,
освіті, юриспруденції, діловодстві та в інших сферах суспільного життя і
виходить далеко за межі колишньої Римської імперії. І в Україні латинська
мова відігравала у свій час значну роль. Величезна кількість латиномовних
документів, що є джерелом пізнання історії, науки і культури нашого народу,
чекають своїх дослідників в історичних архівах, книгосховищах, музеях.
Усвідомивши пріоритетну роль латинської мови в галузі науки і
культури, стає зрозумілим, чому словами латинського (і грецького)
походження збагачується лексика багатьох мов, зокрема й української
(наприклад, демократія, консолідація, гуманізм, культура, інститут, здобувач
освітнього ступеня). Лексичне розмаїття латинської та грецької мов служить
незамінною основою для створення і постійного збагачення міжнародної
термінології. Нині латинській мові належить роль в утворенні та розвитку
словникового складу сучасних мов, у формуванні інтернаціонального фонду,
вона виробила цілу словотворчу систему. Також латинська мова слугує
засобом для утворення наукової, медичної, технічної та юридичної
термінології.
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LOST IN TRANSLATION
English is one of the international languages. It‘s difficult to learn it.
Knowing foreign language we can reach out many things, express our feelings,
spread our ideas and even establish peace.
A great idea of people to learn it at schools, courses, etc. A lot of men in the
world meet English in their everyday lives, but not every person can understand
phrases, words combinations, texts, etc.
Translation is the transformation of the information of the source language to
the information of the translating language. It‘s not impossible to do the exact
translation, because languages differ from each other by the grammar and words.
It‘s very important for successful business and its development to translate
correctly.
English is beyond human understanding. And we have got a reason for such
thoughts. English is very illogical language. Let‘s pay attention to following
examples: there is no green in green-blind, neither ham in hammer. There is no
man in mandate, neither war in wardress.
Ukrainian belongs to the family of Indo-European languages and is one of
three living members of the East Slavic languages. English is a West Germanic
language that arose in the Anglo-Saxon kingdoms of England. Ukrainian and
English languages historically have nothing in common. These languages are
different. So, such difficult structures of them affect the translation into and from
each other.
We have a lot of problems with English phrasal verbs. They can be highly
idiomatic. Their meanings can be unpredictable. For instance carry – carry on
(continue), let – let on ( tell a secret), look – look forward ( wait), give – give up (
stop ), break - break in ( disperse), fall – fall out ( argue).
The translator should consult the dictionary, because this or that phrasal verb
can be translated different way. And I consider this activity is very difficult for
interpreters. Translation of English phrasal verbs depends on the context in which
they are used. We have some difficulties because of the difference in the meaning
given in a dictionary and the contextual meaning.
The phrasal verb ‗to peel off’ is translated in the dictionary like
‗злизувати’,’облизати’. We can read or hear: “to peel off glovers”, “to peel off
the glasses”. In conclusion, we can not translate ―облизати окуляри‖, ―злизувати
рукавички‖, and it‘s possible ―знімати”, ”стягувати‖.
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The phrasal verbs are widely spread in literature. Translation is ancient kind
of human activity. Translation has the main social function. It makes possible
communication of people. Many translators define the row of demands of
which the good translators should be. The French scientist E. Dolet considered
that a translator should keep the following five rules of translation:
1. To understand the content of the translating text and the intention of
the author perfectly;
2. To know the language he translates from and the language he translates on
perfectly;
3. To avoid the tendency to translate word for word, because it misrepresents
the original content and spoils the beauty of its form;
4. To use the translation the speech forms in general use;
5. To reproduce the general impression in corresponding key, produced
by the original, by choosing and placing words correctly.
I have written about some problems of translation. Unknowing the history of
translation and the features of the English and Ukrainian languages affect your
work. The problem with English is that it has a number of influences of other
languages: German, Latin, French, Celtic and so on. I learn English so I
should study common difficulties of translation and can analyse texts and
phrases. I am sure I should pay attention to the translation of the phrasal
verbs and remember the words order in sentences and word combinations.
Every language has a unique structure. English and Ukrainian lexical systems
are rather different that they demand the special way to translating of each
words from propositions to verbs.
For example: at school - в школі , in the tree – на дереві , on Sunday в неділю , at night - в ночі , at Christmas - на Різдво , depend on - залежати
від.
Don‘t forget about compound words. They are made of two or more words.
One group of these words is easy for translation. They mean what they say:
seashore, afternoon, underground and so on. Another mean half of what they say:
bellboy, bookworm, etc. The third group of this type of words have meanings
that have nothing to do with the meanings of the individual words involved:
log-juice, longhand, lowbrow.
The translation should transfer the ideas of contents. The style of the
exposition should be the same as in the original. The same should be with the way
of the exposition. The translation should be read with the same easiness as
the original texts.
Nowadays there are some computer programs for translation. And they can
not do translations successfully. Computer did not create the language and it can‘t
translate it perfectly.
Real way of the best translation is to use native speakers.
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PROFESSIONAL COMMUNICATION IN TOURISM
For Ukraine like most countries of the world tourism has become the factor of
improving public relations and developing informal social institutions, which are
considered to be the essential components of civil society. Provided that there is
the proper organization, tourism itself acts as an effective social institution that can
efficiently solve urgent social and moral problems of the modern world
community, accelerate designing models, programs and strategies for global
cooperation to overcome poverty and consequently terrorism, reduce tension
between the regions of the planet, and as a result reach a new level of social
development [1].
The paramount importance of this sphere of human activity in the modern
world determines a deep analysis of all its components, in particular the factors
that ensure the positive dynamics of modern society, promote the transformation
from cultural misunderstandings to a cross-cultural dialogue, the preservation of
natural and cultural heritage, create new areas of employment, and due to their
nature, have a more substantial potential for creating the atmosphere of mutual
understanding and trust betweenpeoples.
The aim of our research is to determine the importance of communicative
competence for professional growth of the personality of an expert in tourism.
Since in modern society highly valued is not a formal level of education, but
awareness and knowledge itself as the ability to be creative, to create new things,
as well as the presence of relevant philosophical principles that become the moral
standards and then part of professional behavior, the awareness of the
representatives of the tourism industry that a human being is the highest value of
life means that in their professional activity they can reveal such qualities as
respect, compassion, kindness, honesty, justice, national tolerance, willingness to
help other people etc. The study of this problem from the viewpoint of the culture
of the world outlook insures a scientific novelty of this research.
The development of communicative competence determines both constant
improvement of skills and abilities of using language forms, and growth of
personal cognitive abilities. In order to communicate properly it is necessary to
possess a sufficient amount of systematized knowledge about the history, culture,
human mind and behavior, patterns of social development, as well as to own verbal
and non-verbal means of communication. So, it is essential that you have a
developed communicative competence, which is a system of knowledge and skills
needed for effective communication. As a rule, communicative competence is a
characteristic feature of mature personalities. Erudition, hardworking, will power,
talent will not bring the desired effects, if a person fails to communicate properly,
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but perfect communicative skills are usually a pledge of people‘s success in
society.
An essential prerequisite for successful communication is the wish of its
participants to communicate (predisposition towards cooperation); the lack of such
cooperation causes a conflicting communicative behavior. According to American
logician G. P. Grice, successful communication is possible under the conditions of
complying with four maxims: informativeness (the message must be informative),
truthfulness (to tell only the truth), relevance (to speak on the point), clarity and
accuracy (to be short and clear-cut) [3].
There are a number of communicative requirements for employees of the
travel industry and hospitality. These are: a desire to communicate, to work with
people, kindness, compassion, tolerance, the ability to analyze the behavior of both
individuals around them and their own, to understand their intentions and attitudes,
the capacity for understanding the relationships of people, overcoming their
disagreements and organizing their interaction, the capacity for empathy, for
finding a common language with different individuals, punctuality, self-discipline,
knowledge of human psychology and others.
Researchers of professional communication issues in the tourism industry
single out certain traits and personal qualities that make up a model employee
behavior, characterized by a high level of operational readiness for effective
professional communication. Such an employee [2]:
- is predisposed to active discussion and resolution of issues that arise;
- is aimed at achieving the best possible results in the professional
communication;
- has a professional and communicative competence, can find optimal
solutions;
- does not lose self-control in critical situations;
- is aware of the impact of cultural differences on the result of professional
and businesscommunication;
- respects himself and his colleagues, while being critical of his statements,
decisions, and actions;
- in the communication does not cross the line beyond which he or she may
lose self-respect;
- avoids verbal disputes, but shows hardiness and adherence to principle as
regards fundamental
issues of the theory and practice of tourism;
- is a nice person, considerate and tactful, has a sense of humor;
An integral part of communicative competence of an expert in tourism is
knowledge of foreign languages. In the process of mastering the language a person
learns basic forms and laws of thinking, which enables going beyond the
immediate sensory images and reaching the level of concepts. Learning foreign
languages accelerates the mental development of the individual, improving his
ideological culture.
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Thus, intensive learning foreign languages activates developing a universal
view of things and phenomena of objective reality, the attitude, combining the
peculiarities of the national outlook with impartiality in relation to other cultures
and languages, which is especially important in terms of intercultural dialogue in
the information society and testifies to high professionalism of the modern
specialist.
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DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE
Nowadays tourism rightfully can be called the most promising business in the
world in general, and in Ukraine. Tourism industry is important social and political
phenomenon. The tourism industry can safely be called one of the most important
components of the global economy.
Tourism industry in Ukraine is developing and has great potential.It effects on
these sectors such as: communications, trade, transport, construction, agriculture,
consumer goods, and is one of the most promising areas of economic restructuring.
But in order to become one of the leading countries of the world, our country needs
effective use of its tourism potential [2].
In Ukraine, the hotel business is one of the most promising and successful
businesses. Also, the Ukrainian hotel business is very lucrative sector for
investment. Tourism is the most important part of the global economy, nowadays.
Hospitality Industry headed by its hoteliers seeks to improve living conditions and
services. For every person who travels to another city or country, it is important to
feel the comforts as at home. This is the goal of hoteliers. Ukrainian tourism
industry is no exception and also developing rapidly from year to year. This article
were analyzed the situation at the Ukrainian market of hotel services, its macroand microenvironment [1].
However, the development of tourism is hampered by some problems.Its
solution is the necessary legislative and executive branches to assist the creation of
organizational, legal and economic basis of the formation of tourism as a highly
profitable sector of the economy. This will improve the competitiveness of the
tourist market of Ukraine [2].
The basic principles of sustainable tourism are found:
 reducing excessive consumption and waste;
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 sustainable use of natural resources that do not allow them to exhaust;
 careful planning, integrated approach, the integration of ecological tourism
in plans of regional development;
 preservation of the natural, social and cultural diversity;
 support of local economies;
 training;
 stakeholder and public consultations;
 responsible tourism marketing [1].
The burning problems of tourism in Ukraine are underdeveloped
infrastructure, inefficient marketing policy, technological backwardness and low
quality of this industry personnel procurement.
The important factor of tourist industry development is naturalrecreational
and historic-cultural potential of the country.
The process of tourism market development in Ukraine led to, on the one
hand, to rapid tourism market saturation, increased number of travel agencies and
higher qualitative and quantitative indicators of their operation. On the other hand,
the market situation is highly unstable in the time of recession, the demand for
tourist services is subject to significant seasonal fluctuations, there is greater
competitiveness and lack of resources causing challenging managerial problems at
the enterprises of the tourism industry [3].
For the productive development of the tourism industry needs not only
effective legal system and respect for the environment.
One of the key elements for effective tourism development is the introduction
of information technology. The main reasons for the introduction of innovations in
tourism industry institutions are increasing competition and efforts to obtain
competitive advantages in the market and maximize profits; providing enterprise
prestige; increased consumer demand; quick solutions to problems that may arise
in the enterprise; explore new researches and implementing in the production
process to improve the performance of the company [1].
Efficient management and establishing in the regions and Ukraine as a whole
modern and highly effective tourist and resort-recreational industry will foster
economic and social growth of many regions including depressed ones and will
provide new jobs and complex investment. It will also promote revival and
preservation of cultural heritage monuments, responsible attitude to the
environment.
Moreover, it will completely change the style and the way of life of our
citizens. Thereby, such complex approach to recreational-tourist sphere
management may guarantee necessary protection, preservation and usage of
historical cultural environment and transformation of recreational-cultural sphere
into one of the priority trends in regional development and national economy
structural upgrading [3].
Thus, Ukraine has a great tourist potential and all conditions for the
development of tourism.However, Ukraine uses it not at full power. Because of
this tourist flow in the Ukrainian tourism is quite low.
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ACADEMIC WRITING IN THE ESP CURRICULUM: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
The abstract highlights the main problems that both students and language
instructors face while dealing with academic writing in the ESP classroom. It also
outlines some effective ways to cope with various writing tasks and activities in
the academic setting.
While teaching academic writing courses or separate writing tasks language
teachers have to deal with poorly organized or insufficiently developed pieces that
are often full of primitive vocabulary and irritatingly simple sentences that contain
typical grammar mistakes. The fact that most students seem to simply ignore
comments and prefer not to notice the teachers‘ valuable corrections makes
teachers even more frustrated. Consequently, writing courses become a real
problem for both teachers and students. Still the main cause of teachers‘
dissatisfaction is unenthusiastic writing. Studies show that the main reason for
students‘ neglecting writing is lack of motivation on their part. In this respect, it is
motivating students that is considered one of the efficient ways to approach and
tackle the problem.
The EFL writing serves a variety of purposes that are characterized by the
unique challenge to stimulate one‘s thoughts simultaneously applying all language
abilities as well as developing various skills. Writing is a way to discover what you
think rather than record your thinking [1: 11].
According to results of numerous research in the field, writing for academic
purposes can be viewed in terms of three major parts:
writing for yourself;
writing for teachers and/or group-mates (exploring suggested writing
situations);
writing for specific purposes (implementing real-life situations) [4].
The first kind of writing, that is writing for yourself (for example private
journals) has a certain advantage as it is meant for the so-called ―inner use‖. Thus,
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there should be no worries about correctness, neatness or organization. This
activity helps create a habit of writing, serves a source for ideas and on the whole
gives a student a certain feeling of freedom, serving as a kind of experimental
writing.
Writing for instructors and classmates is intended to share a response – when
you explain your personal reaction to a certain situation, problem, or idea; to argue
a position in case you evaluate the ideas and argue your position; to summarize the
material you have encountered.
As for writing for specific purposes, it proves to be the most challenging in
the ESP classroom as it often lacks a real-life application. It is of primary
importance to persuade a future professional that it is essential to learn how to
make arrangements for a trip abroad, write a letter of complaint or a memo. The
only way out for a teacher is to be selective and study the backgrounds as well as
possible needs of his/her students - then the teacher will be able to offer the
students the most practical model compositions: narratives, letters, reports,
reviews, surveys, and articles.
While analyzing the main characteristics of narratives, these can be generally
divided into
- stories (imaginary stories, true ones, tales, stories describing personal
experience etc.);
- factual reports (news reports, reports on accidents, disasters, current affairs,
events).
Narrating compositions are very challenging as they demand both grammar
competence (understanding the tense system, time sequence, direct/reported speech
rules, punctuation and others), and text organization skills (paragraph
development, story structure, successful beginnings and relevant conclusions, style
codes etc.).
Argumentative writing is a piece of formal writing, which demands both
intellectual efforts and language competence from the students. Articles, reports,
surveys, reviews and the like are content-based compositions that are directed at
expressing the writer‘s opinion and based on some kind of research [2: 24].
Traditionally, letters are classified into
- formal,
- informal (inquiring or giving information, accepting or refusing letters of
invitations, letters of advice, letters of complaint, letters of application etc.)
- transactional (formal or informal letters that need a reply and which are
based on advertisements) and clichés make letters somehow more of a pattern
rather than a creative writing.
To get the students involved in the process of writing letters the use of
writing-for-yourself technique or role-plays and case studies are recommended [3].
To sum up, writing is a means of communication and self-expression. But it is
also regarded a productive way of developing EFL skills in the academic setting.
The role of writing in the world of education and business is getting more
significant at present. The trend calls for a new approach to academic writing
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skills, so writing classes can and should be rewarding when students are motivated
to think critically and creatively.
In addition, university graduates must get appropriate writing skills to be
efficient in their future employment. All factors considered, it is of paramount
importance that ESP/EFL teachers should provide the encouraging atmosphere of
cooperation in the classroom through implementing methodologically correct
techniques, supportive but critical guidance and appropriate activities.
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EMOTIVITY IN THE LANGUAGE AND TEXT:
NATIONAL AND CULTURAL FEATURES
The issue of emotivity as a category of literary text has been looked into from
diverse perspectives. The Ukrainian and foreign researchers consider emotivity as
a categorical means should be primarily dealt within the aims of anthropocentric
linguistics (V. Apresian, Yu. Apresian, A. Baranov, V. Bolotov, Ye. Volf, V. Gak,
M. Gorodnykova, T. Grafova, V. Gridin, Yu. Malinovich, V. Maslova, L.
Piotrovska, Yu. Sorokin, V. Teliia, V. Shakhovskyi, A. Shakhnarovych, A.
Wierzbicka, B. Volek, F. Danes, K. Dijkstra, Ca. Janney, and others). However,
contemporary studies on semantics, pragmatics, discourse and cognitive poetics
cannot be complete without researching the emotional factor. According to E.
Cassirer, in such cases the inherent human experience is reflected in the text as
―primitive specific conceptual and emotional content of his living body is only a
skeleton‖ [2, p.32].
Linguistic anthropology focuses on the identity of the person, claiming that
the main perspective from which scientific objects should be studied lies in their
role for man, in their responsibilities for the development of human personality and
his/her improvement [5, p.270].
Nonetheless, although the importance of the emotional factor for language
studies has been recognized, this area of research remains one of the most complex
and controversial issues. Disputes related to the ability of a language unit contain,
reflect and explicitly or implicitly display human feeling and emotions already
have their own history. For instance, the problem of emotivity and expressivity
was touché upon in rhetorical methods of ancient philosophers, which afterwords
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were developed in the works of distinguished scholars by V. von Humboldt,
K.Buhler, H. Shperber, O. Yaspersen, O. Erdmun, J. Vandries, Ch. Bally, L.
Spitzer as well as in the works of those who supported the so-called ―aesthetic
emotivity‖ (V.V. Vynogradov, B. Larin, L. Shcherba, O.O. Potebnja, M.M. Bahtin,
V.Zveginzev).
There exist rather contradictory approaches to solving the problem of the
relationship between rational and emotional in language and speech, as well as
ways of verbalizing emotions. The contradictions can be explained by many
factors, one of them the ambiguity of the psychological concept of emotion, which,
in its turn, leads to various perspectives on researching emotivity. It is generally
accepted in modern linguistics, though, that the study of this phenomenon cannot
be limited to the traditional study of language units. As a result, many issues are
related to the study of emotional meaning and its dynamics, emotive valence,
emotive communication and pragmatics.
The ability of texts to excite, influence, force to some action, entertain have
always been recognized as their inherent quality. The language implementation of
emotional sphere still remains one of the vaguest textual qualities. For instance,
emotivity is often combined with expressive, assessing figures of speech used in
the text as a result of amalgamation of expressive, emotional, psychological and
pragmatic textual planes. However, text emotivity should be separated and
identified as an independent category. To solve this problem, one has to remember
that human emotions are a significant part of man‘s cognitive system and their
verbalizing highlights important mechanisms of human thought. Thus, the problem
of the study of emotions in language and speech takes its rightful place in the
cognitive paradigm as well. According to A. Wierzbicka, one of the important
areas of application data was obtained by emotiology that focuses on the
universality, integral nature of emotions and national-cultural specifics of
subjective self-expression of ―homo loquens‖ in different languages [3, p.93].
One of the challenging issues on emotions and their verbal expression is how
the emotive component is included into the lexical meaning of the word. At the
same time, it is obvious, that contextually speaking any word can be/ become
emotional, and neutral words, when combined with each other, can form the
emotional expression and cause certain emotional reactions.
In traditional linguistics it is accepted that the emotional and traditional are
the opposed phenomenon to language, speech and text [1, p.272]. Rational
implemented in the language works synchronously with the expression of human
feelings and emotions, the former give facts, the latter are responsible for
connotations, various and optimal for understanding the semantics of the lexical
unit and the entire text.
However, every language contains a range of rational nomination of human
emotions (hatred, love, sadness, etc,). These comprise the core of human identity
and are believed to be motivational and cognitive basis of language. Rational and
emotional are inseparable in concept; according to Yu.Stepanov, concept, idea,
emotions, myths, etc. constitute a single conceptual space saved in terms of
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language [6, p.188]. Thus, the emotional component is an essential part in the
disclosure of the content and form of universal cultural concepts. The language is
the same for everyone and different for everyone especially in its emotional sphere,
where the range of variation and improvisation of semantics of language units in
their personal emotional meaning is most extensive and varied [4, p.5].
Consequently, the issues concerning the dynamic aspect of the emotive
language units, their functioning are of real interest. Thus, the relevance and
novelty of the emotive units are obvious. The implementation of emotive language
units in different communicative situations is relevant and updated. Another aspect
worth studying is the emotive potential of language units of different levels in the
paradigm of cross cultural communication. The process of translation from a
source language to a target language requires particularly relevant knowledge of
national-cultural features as well as a certain verbal code to decipher the author‘s
intentions implemented in the textual reality.
In conclusion, despite the fact that human feelings and emotions may seem
universal, they acquire and reflect a certain national and cultural specifics, as well
as function diversely depending on the inherent and adherent characteristics of the
language and speech under the analysis.
References:
1. Danes Fr. Cognition and Emotion in the Discourse Interaction: A
Preliminary Survey of the Field // Preprints of the Plenary Session Papers. – XIV
International Congress of Linguists organized under the auspices of CIPL, Berlin
10-15. August, 1987 / Fr. Danes. – Berlin, 1987. – P.272 – 291.
2. Farb P. What Happens When People Talk / P. Farb. – NY: OUP, 2001. –
208 р.
3. James H. The Turn of the Screw/ H. James. – NY: The Macmillan
Company, 2009. – 192 p.
4. Lefèvre P. Vers une théorie de la BD / P. Lefèvre // L'Image BD. –
Louvain, Van Evenstraat (Belgique): Open Ogen, 1991. – P. 5-9.
5. Longman Dictionary of Contemporary English. – L.: CUP, 1991. – 344 p.
6. Longman Dictionary of Culture. – L.: CUP, 1991. – 487 p.
Анастасія Кузьменко
Науковий керівник: Штифурак В.Є., д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
СТУДЕНТСТВА У ВИМІРІ КАР'ЄРНИХ ДОМАГАНЬ
Сучасні соціальні умови активізують ті психологічні механізми
професійного самовизначення студента, які зумовлені внутрішньою
потребою бути конкурентоздатним на ринку праці. Останнє употужнює
прагнення до самовдосконалення та професійної самореалізації, які
здійснюються на базі високого рівня розвитку професійного самовизначення.
Так, у змістовому компоненті професійного самовизначення студентів діє
механізм рефлексії професійного "Я", у ціннісно-цільовому - механізм
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цілевизначення щодо професійної діяльності, у регулятивно-поведінковому механізм саморегуляції поведінки відповідно до реалізації професійних
планів. Ця гіпотеза випливає з аналізу наукових праць таких дослідників, як:
Боришевський М.Й., Титаренко Т.М., Гупаловської В.А,, Кучеренка Є.В.,
Максименка С.Д., Сорочинської В.Є., Хьєл Л., Зінгер Д.
Отже, вітчизняні та зарубіжні вчені стверджують, що початковим
моментом активності особистості на шляху досягнень і самореалізації є
домагання, що обґрунтовує актуальність їх вивчення в контексті життєвого
шляху та професійних перспектив особливо студентської молоді.
Т. Титаренко життєві домагання розглядає як "комплекс вимог,
очікувань, бажань, надій особистості щодо власного життя та майбутнього.
Це – очікування в майбутньому такої самореалізації, яка задовольняла б як
плани особистості, так і потреби суспільства, забезпечувала б стійку
самоповагу та визнання інших" [4, с.277].
Сформованість усвідомлених професійних домагань допоможе
окреслити, спланувати, а якщо треба, й відкоригувати свої дії на шляху
професійного просування. У контексті сказаного К. Абульханова-Славська
зазначає, що домагання - більш узагальнений механізм особистості, ніж її
мотиви, і різниця між мотивацією та домаганнями полягає в тому, що
мотивація - це те, на що спрямовані потреби (тобто їхня предметна
спрямованість), а домагання виражають ціннісну характеристику і самого
суб'єкта, і його життя, відповідають його сенсові [1, с.58]. Результати
досліджень Р. Немова і Ю. Синягіна дають змогу припустити існування
залежності між рівнями домагань і психологічним благополуччям, оскільки
збільшення середньо-групових значень рівня домагань в розвиненому
колективі підвищує ефективність його діяльності загалом та сприяє
створенню доброзичливої ділової атмосфери [5, с.279]. У такий спосіб
кар'єрні домагання спонукають до виконання саме тієї діяльності та до
досягнення саме тих її результатів, які є ціннісними для молодої людини і які
відповідають саме її домаганням.
Звернення до характеристики поняття "кар'єра" переконує у тому, що
сутнісною складовою у цьому процесі є рух уперед, успішне вдосконалення
способу життєдіяльності [4, с.285]. У широкому розумінні, це передусім
професіоналізм, досягнення людиною особливого визнання як професіонала
з гармонійно розвиненими особистісними якостями (Ю. Юкке, А. Маркова),
у яких відображені ціннісні пріоритети особистості. У вузькому розумінні,
кар'єра є посадовим просуванням, коли переважає не оволодіння рівнем
професіоналізму, а досягнення визначеного статусу в службовій ієрархії.
Кар'єру можна розглядати і як індивідуально усвідомлені судження та
відповідну позицію щодо трудового майбутнього у вимірі поступового
службового просування, зростання кваліфікаційних можливостей та розмірів
винагороди (А. Толстая) [2, с.90].
Кар'єрне зростання - це методи і дії, які людина може застосувати для
досягнення намічених професійних цілей. Найбільш ємним є визначення
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кар'єри як "... безперервного процесу успішного професійного просування,
професійного зростання, перехід від одних рівнів професіоналізму до інших"
[З, с 6],
Отже, сутнісна характеристика поняття вміщує соціально задані
компоненти та їхнє індивідуальне переосмислення, що трансформується в
життєві наміри, конкретні цілі та пошук способів їхньої реалізації. У цьому
зв'язку актуалізується проблема соціальних переміщень, що об'єднує поняття
"професійна кар'єра" та "професійне зростання". Останнє орієнтує не лише на
рівень досягнень, але передбачає врахування темпу, швидкості посадового
просування. У цьому зв'язку доречно відзначити зацікавленість студентів
вищих закладів освіти кар'єрним зростанням. За нашими даними, 39,4%
опитаних студентів пов'язали кар'єру із матеріальним добробутом; 38,7% - із
соціальним статусом і можливими пільгами; 15,5 % - із досягненням
максимальних професійних результатів; 9,9% - із можливістю займатися
вибраною сферою діяльності; 4,5% - із соціальним визнанням. Отже, можна
констатувати загальну позитивну тенденцію студентів до кар'єрного
зростання, хоча значний відсоток респондентів усе-таки орієнтований на
зовнішні параметри престижності.
Намагання майбутніх фахівців досягти професійної самореалізації на
основі усвідомлення перспектив кар'єрного зростання, на думку В.
Сорочинської, має базуватись на виробленні певних якостей, таких як:
психологічна мобільність, що дозволяє людині ухвалювати рішення в різних
ситуаціях професійного вибору; готовність до самостійної, активної
пізнавальної, а отже й дослідницької діяльності у процесі вирішення
навчальних та професійних завдань; володіння техніками самопізнання й
саморозвитку для формування конкурентоспроможності на ринку праці;
гнучке планування власної життєвої та професійної стратегії.
Аналіз ролі кар'єрних домагань у професійній самореалізації особистості
дає змогу зробити такі висновки:
- кар'єрні домагання уособлюють той рівень професійних досягнень,
якого майбутній фахівець прагне досягти в майбутньому;
- кар'єрні домагання молодої людини безпосередньо пов'язані зі
стратегією їх реалізації, яка характеризується параметрами активності,
тривалості, реалістичності, оптимістичності, диференційованості й
узгодженості;
- завдяки стимулюючій, оцінній функціям та функціям самоконтролю
кар'єрні домагання є рушійним механізмом професійної самореалізації
особистості.
Отже, процес професійної самореалізації пов'язаний з перспективами
професійного шляху та орієнтований на реалізацію професійного потенціалу,
змістовою-характеристикою якого постають кар'єрні домагання. Кар'єрне
просування функціонує в межах соціокультурної парадигми, що
систематизує цей процес і підпорядковує його загальним законам соціальної
стратифікації.
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ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКИІВ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОРІЧЧЯ
Однією з найгостріших соціальних проблем у середині ХІХ століття
була народна освіта, що залишалася обмеженою та становою, оскільки
контроль у вирішенні освітніх питань покладався виключно на владу цатату
й церкву.
В Україні протягом зазначеного історичного періоду не існувало жодної
офіційної школи з українською мовою навчання. У церковних школах
заборонялось користуватись підручниками, в яких обсяг знань був дещо
ширший, ніж в офіційних, виданих Синодом. Внаслідок реакційної політики
царизму середня, і тим більше вища освіта залишалась для трудящих мас
практично недосяжною.
Узагальнення ідей провідних вітчизняних та російських педагогів
другої половини ХІХ століття (М.І.Пирогова, К.Д.Ушинського,
С.І.Миропольського, М.І.Демкова, М.О.Корфа, Т.Г.Лубенця, О.П.Павловича,
І.А.Ставровского, М.П.Драгоманова, М.С.Грушевського та ін.), щодо ідеалу
вчителя та його суспільних функцій дозволяє стверджувати, що, незважаючи
на відмінності у їхніх філософсько-педагогічних судженнях, кожен з них
керувався принципами гуманізму та ідей розвитку всебічно й гармонійно
розвиненої особистості, що поєднує у собі відповідну освіченість, духовне
багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість. При цьому
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М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський, С.І.Миропольський акцентували увагу на
розвитку релігійно-моральних почуттів та форм суспільної поведінки
вчителя на основі прихильності до ідеалів духовності, гуманізму та
народності.
Головним питанням, яке ставила передова громадськість того часу, була
ліквідація кріпацтва й необмеженого самодержавства, що гальмувало
розвиток країни. Передова інтелігенція вимагала також незалежності
України, встановлення республіканської форми правління [ 1, с.17].
Після падіння кріпацтва підвищення освітнього рівня народних мас
стало однією з актуальних проблем соціально-економічного й політичного
розвитку країни. Позитивне вирішення цієї проблеми зумовлювалося
зростаючою потребою господарства у грамотних, кваліфікованих кадрах і
непереборним бажанням трудящих вирватися з полону духовної темряви [2,
c.152].
Отже, імпульсом до соціально-економічного та суспільно-політичного
поступу України другої половини ХІХ століття стала реформа 1861 р. 19
лютого цього року Олександром ІІ було затверджено Маніфест та Загальне
положення про селян, звільнених від кріпосної залежності, якими
декларувалося надання їм особистої свободи, можливості викупу
поміщицької землі. Незважаючи на те, що напівфеодальні відносини у
сільському господарстві було збережено, реформа прискорила розвиток
капіталістичних відносин в Україні [3, с.25].
Основними тенденціями соціально-економічного розвитку царської
Росії, до складу якої входила більшість територій України, слід вважати
формування капіталістичних відносин, стрімке зростання кількості
промислових підприємств, становлення машинної індустрії, інтенсивне
спорудження залізниць, прискорений розвиток металургійної та цукрової
промисловості.
Індустріальні відносини в сільському господарстві поширювалися в
основному в південних губерніях: в Катеринославській, Херсонській,
Таврійській, а також в Київській, Подільській і Волинській губерніях. В
інших губерніях переважала відробіткова система (Чернігівська), змішана
система господарювання (Полтавська, Харківська). Саме в названих трьох
південноукраїнських губерніях найбільш інтенсивно розвивалось торгове
зернове господарство. За ними йшли правобережні губернії – Київська,
Волинська, Подільська.
Зростаючі потреби в машинах інших галузей виробництва вимагали
розвиток машинобудівної промисловості. У 1871-1880 рр. споруджено 2643
км залізничних колій, а за попереднє десятиріччя – 2191 км. На кінець 70-х
років в Україні було створено цілу систему залізниць. Вони з‘єднали між
собою найбільші міста та промислові райони Донбасу, Кривий Ріг, Україну й
різні райони Росії. Великими залізничними вузлами, окрім Харкова, Києва,
Кременчука, стали й міста Півдня України – Катеринослав і Одеса.
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Соціально-економічні зміни в українській промисловості зумовили
збільшення чисельності міського населення. Якщо в 1811-1858 рр. міське
населення всієї України зросло майже в 3 рази, то на Лівобережній Україні –
в 2, на Правобережній – в 2,7, у Південній – в 64,5 рази.
До повітових земських зборів входили земські гласні, які обиралися зпоміж поміщиків, дворян, міської та сільської буржуазії на з‘їздах повітових
землевласників, на з‘їздах міських виборців та на з‘їздах виборних від
сільських громад. До компетенції земств входили місцеві, господарські,
соціальні справи і завідування майном, утримання й будівництво місцевих
доріг, заходи щодо розвитку хліборобства, торгівлі, промисловості, медичне
забезпечення населення та здійснення санітарного нагляду, ветеринарна
справа, забезпечення місцевого зв‘язку та протипожежної безпеки,
страхування, визначення грошових і натуральних повинностей для земських
потреб тощо [4, с. 779].
Важливим чинником розвитку освіти досліджуваного періоду була
освітня реформа, що упроваджувалася засобами двох основних документів:
«Статуту гімназій та прогімназій», що мав на меті запровадження класичних
та реальних гімназій, та «Положенням про початкові народні училища», які
від 1864 р. передавалися у відання губернських та повітових училищних рад.
Таким чином, зазначене Положення надавало значні можливості для
створення широкої мережі народних шкіл. Цим документом Міністерство
народної освіти відмовилося не лише від організації початкових шкіл, а й від
завідування ними, виявляючи готовність розділити його «з представниками
інших відомств і громадських установ». Право на відкриття шкіл надавалося
громадськості.
14 липня 1864 р. було видано Статут початкових народних училищ,
згідно з яким установлювалися такі типи навчальних закладів: 1) парафіяльні
училища та народні училища відомства Міністерства народної освіти; 2)
сільські училища різних типів відомства Міністерства державного майна,
внутрішніх справ тощо; 3) церковно-парафіяльні училища духовного
відомства; 4) недільні школи незалежно від засновників [5, с. 210].
Початкова школа стала переважно 3-4-річною, розширювалося коло
навчальних предметів. Це Положення посприяло кількісному зростанню
початкових училищ та якісній зміні початкової освіти [6, с.36].
У 1867 р. земствам було передано початкові училища Міністерства
державного майна, які утримувалися на спільні кошти селянських товариств і
земств. Наступним кроком земських установ в управлінні освітянською
галуззю стало відкриття спільно з селянськими товариствами нових
початкових шкіл – практика така збереглася протягом другої половини ХІХ
століття [7, с.53].
Найбільш інтенсивне зростання кількості шкіл припадає на 1871-1877
рр., коли земства спільно з селянськими громадами розгорнули активну
освітню діяльність, яку уряд ще не встиг взяти під суворий контроль.
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З боку уряду протягом зазначеного періоду здійснювалися заходи,
спрямовані на обмеження діяльності земств у галузі освіти. Так, у 1869 р.
було запроваджено посаду інспекторів народних шкіл, завданням яких було
здійснення контролю за діяльністю земських шкіл та підвищення в них рівня
релігійно-морального виховання учнів.
Становлення та розвиток педагогічної освіти в Україні у другій половині
ХІХ століття обумовлювався низкою чинників, серед яких найбільш
значущими виступають:
падіння кріпосницького ладу й інтенсивний
розвиток промисловості, що вимагав значної кількості освічених,
кваліфікованих робітників, виникнення та розвиток суспільно-політичного
руху, складовою частиною якого був педагогічний рух; розвиток
філософської та психолого-педагогічної науки на яку суттєво впливали
прогресивні
ідеї
західно¬європейської
педагогіки;
формування
прогресивного суспільно-педагогічного мислення; нагальна потреба в
перебудові системи народної освіти та підвищенні рівня підготовки вчителів;
розуміння місця та ролі вчителя, визначення його високої суспільної місії;
пробудження свідомості та національної самосвідомості вчителів.
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POPULATION INCOME AS THE PRIMARY INDICATOR OF
QUALITY OF LIFE STANDARD IN UKRAINE
One of the main indicators that shows the life quality of the population is
standard living. The concept of living standards reveals the ratio of incomes of the
population and cost of living. Recently, in Ukraine there have been significant
changes which led to a sharp fall in material well the vast majority of the Ukrainian
population was significant impact on quality of life.
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Questions decent standard of living of the population involved prominent
Russian and Ukrainian scientists, such as O.V. Bazyliuk, V.N. Bokov, D.P. Bohinj,
I.K.Bondar, Valeriy Heyets, Y.I.Kapustin, T.N. Kir'yan, A.M. Kolot, V.I.
Kutsenko, E.M. Libanova,
V.E. Mandybura, V.F. Mayer, V. N.Novikova, N.M. Rymashevska, I.I.
Syhov.
The aim of this study is to analyze the studies and average monthly income,
as well as its comparison with the previous year. Identify negative trends caused by
falling living standards of citizens and increasing poverty in the country.
Revenue - a social assessment of the results of any economic entity. The main
characteristics of income is its monetary form received by the entity as a result of
market activities, income is determined by supply and demand for a certain type of
activity. Revenues include wages of workers in public and private sectors of
economy, as well as profits, interest, dividends, transfer payments [1, 510].
The main component in the formation of incomes is wages and growth rates;
higher prices for goods and services and inflation; an increas the level of real
unemployment.
Payment in the second quarter of 2016 reached 167487 mln., while in the
2015 it was 157 059 million hryvnas, by 0.4% higher than the last year; the
earnings and mixed income of the population in 2016. comprise 60987 mln., which
account for 15.0%, in 2015 the number was 54482 mln. (14.1%); income from
property (derived)-4.7% in 2016, and 5.7% in 2015, social assistance and other
transfers received in the current 2016 – 39.1% (159352 mln.) and in 2015 it was
39.4% (151 829 mln.).
Therefore, it can be argued that for the last year the income of one part of the
population, received in the form of wages, diminished by increasing the income of
the other part, received in the form of income from property ownership.
While analyzing the structure of income, we can conclude that the wages of
all premiums and bonuses in the structure of income in 2016 takes 41.2% and they
are the main source of income. The second place after wages it taken by different
social benefits granted to the Ukrainians at the expense of the State Budget. They
account for 39.1% of all income. It is notable that there is their reduction compared
with 2015 by 0.3%. The third place is takes mixed income of the population –
15.0% and the latter is the received income from property, 4.7% [2].
There is also a slowdown in both nominal and real wages over time while
maintaining its low absolute level, although these rates and higher than those
changes in gross domestic product per one person.
The average monthly nominal wages of staff workers at the enterprises,
institutions and organizations in January-August, 2016 increased compared to the
same period of 2015 by 14.4% and amounted to UAH 3902 [3].
The lowest level of the average monthly wage is observed in Ternopil (3033
UAH), Chernivtsi (3087 UAH), Kherson (3220 UAH) and Zhytomyr (3348 UAH)
areas for the average 4343 UAH in September 2016. The highest level it achieved
in the economy of the regions of the country where the employment structure is
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formed with a significant share of industrial types of economic activity, the
financial sector and public administration [2].
The index of the real wages of the population within 8 months of 2016
decreased relative to the corresponding period of the previous year on budgets. So
this leads to inflation. According to the State Statistics Committee of Ukraine, the
inflation index in 2016 for the period of 9 months is 139.5%, by 14.6% larger than
in 2015 [2].
A big impact on revenues has expenses the population, 406858 million in the
second quarter of 2016. The most money is spent on the purchase of goods and
services 89.2% (362950 mln.); the income from property (paid) – 1,7%; current
taxes on income, property and other paid current transfers – 34557 mln., including:
current taxes on income, property, etc. (6.0%), contributions to social insurance
(1.0%), other current transfers (1.5%). It is also worth noting low susceptibility to
savings, which has a negative impact on their investment potential. In 2016
accumulation non-financial assets is 5361 mln., while the increase in financial
assets is up to 7740 mln., including the increase of deposits and savings in
securities (42702 mln.), savings in foreign currency (12356 mln.). This effect can
be explained by the following reasons: mistrust of the population to the financial
and credit sphere, the state and the government; socio-economic and political
instability; low financial literacy [4].
For the increase by the income of population, it is necessary to reform the
system of remuneration, which in the short term should include prevention of
decrease in real wages and the standard of living of the population in the face of
accelerating inflationary trends.
All in all studies have shown that the material possession of citizens of
Ukraine, namely income and expense, which is an important aspect of the quality
of life of the population, it has been found that exists a stable trend in the decline
of real incomes of people for 2015-2016 years, despite the growth of nominal
wages and social guarantees. The consequence of such a decrease in the standard
of living Ukrainians was the impoverishment of the population, a greater social
instability in society.
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ОБРАЗ «ЖІНКИ» В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЗОВОМУ ТВОРІ
Протягом історії людства роль жінки в суспільстві постійно
змінювалася. В античності жінка була безправна, ставлення до неї було
негативне, про що свідчать висловлювання відомих вчених. Наприклад,
Піфагор вважав, що «є добрий початок, який створює порядок, світло і чолові
ка, і зле начало, що створює хаос, морок і жінку». Іоанн Златоуст писав, що с
еред всіх диких звірів не знайти нікого, хто був би шкідливіше жінки».
Аристотель казав, що «жінка є жінкою в силу відсутності чоловічих якостей
у неї. Ми повинні бачити в жінці істоту, яка страждає природною
неповноцінністю».
В
епоху
феодалізму
жінка
розпоряджається
господарством і користується повагою, але як і раніше вважається рабою по
відношенню до чоловіка.
На сьогодні декларується рівноправне становище жінки в суспільстві по
відношенню до чоловіка. Жінки займають провідні посади в економіці й
політиці. Всі ці зміни знаходять своє віддзеркалення в мові, яка, як відомо, є
«дзеркалом культури». Останніми роками спостерігається підвищений
інтерес до гендерних аспектів мови і комунікації. Поширення і розвиток ідей
фемінізму привело до появи нової галузі науки про мову – гендерної
лінгвістики (інколи званою також лінгвістикою «фемініста»). Але, не
дивлячись на інтенсивний розвиток гендерних досліджень, вивчення
гендерних аспектів мови і комунікації залишається найменш вивченою
галуззю в спільній міждисциплінарній сфері гендерних досліджень.
Специфіка процесу гендерних досліджень в лінгвістиці на даний час полягає
і в тому, що багато визнаних учених до цих пір виявляють деяке
упередження до гендерного підходу в мовознавстві. Формування жіночого
характеру в літературі цікавлять науковців уже протягом тривалого часу
(Н.Буало, Г.Е.Лессінг, Г.В.Ф.Гегель, Т. Гундорова, С. Пригодій, В. Агеєва, Н.
Шумило, О. Галич).
Актуальність обраної теми для дослідження зумовлена постійною
зміною діапазону компонентів лексико-семантичного поля «жінка» в
англійській та українській мовах. Сучасна англійська мова відображає
відношення до жінки через призму постійної зміни розуміння її ролі в
суспільстві, а отже і передачу цієї ролі за допомогою вербального
спілкування. Хоча спроби дослідити дане питання вже були зроблені такими
дослідниками як Нагірна Н.І та Ластівчина І.М., були проаналізовані лише
загальні аспекти даного питання, тож воно становить великий інтерес для
подальшого вивчення та дослідження.
Система критеріїв, що дають нам можливість описати структуру
концепту «жінка» в англійській і українській мовах, включає цілий ряд
елементів, серед яких: зовнішність особи жіночої статі, відповідність її рис
прийнятому ідеалу краси національної спільноти, характеристики, що
властиві хорошим господиням та господаркам, моральність та поведінка,
ставлення до свого соціального статусу і т.і. Через віддзеркалення поняття
«жінка» в мові можна судити про роль і відношення до жінки в суспільстві.
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На тлі великих успіхів лінгвістики фемініста, все ще спостерігається
андроцентризм (гендерна асиметрія) в мові. Наявність тих чи інших
характеристик, що є більш властивими для осіб жіночої статі саме в
українській або англійській культурах, зумовлюється специфічними
історичними, етнічними, культурними чинниками, під впливом яких
формувалось уявлення про жіночу стать у різних соціумах, що і відбито у
кожній з порівнюваних мов.
До прикладу, відомий український письменник, автор великої кількості
історичних романів, П. Загребельний звернувся до створення літературного
образу Хюррем. У результаті світ побачив чудовий роман під назвою
«Роксолана». П.Загребельний у своєму творі подав багатогранний образ
Анастасії Лісовської, яку весь світ знає під іменем Роксолана. Автор
змалював його в розвитку, від самого дитинства дівчини, показавши, в якій
сім‘ї вона виростала, якими були її батьки, що впливало на формування її як
особистості. У результаті Роксолана постає перед читачем не просто
турецькою султаною, а українкою, що досягла високого суспільного
становища. Визначальною рисою роману П. Загребельного «Роксолана» є
значне розширення світу героїні порівняно з прозою попередників, де він в
основному зводився переважно до сімейно-побутової сфери. Автор образу
Роксолани активно освоїв суспільні, національні, професійні площини буття
жінки у зв‘язку з висвітленням таких проблемно-тематичних аспектів, як
«жінка і нація», «жінка і держава», «жінка і влада», «жінка і патріархальний
світ», «жінка і релігія» тощо. Образ Роксолани в сучасній Україні –
легендарний. В уяві українців сформований тип надзвичайно розумної,
хитрої, гарної та сильної жінки, яка завжди відчуває свою правоту.
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ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ДИСТАНТНА ФОРМА
ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сьогоденній лінгвістиці дискурс постає одним із ключових
мовознавчих понять, що досліджується в межах прагмалінгвістики,
когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту та ін. Більше того, термін
«дискурс», маючи міцне теоретичне підгрунтя, водночас виступає складним
комунікативним явищем, яке поєднує екстралінгвальні фактори та елементи
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когніції. Варто зауважит, що в сучасній лінгвістичній науці немає єдності
поглядів щодо тлумачення цього терміна.
Однак у більшості праць вітчизняних і зарубіжних учених [1; 3; 6]
склалася традиція, коли під словом «дискурс» розуміється цілісний
мовленнєвий твір у різноманітності його когнітивно-комунікативних
функцій. Дискурс – це тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище,
мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну,
паралінгвальну), відбувається в межах конкретного каналу спілкування,
регулюється стратегіями і тактиками учасників.
Синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних,
психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом «форм
життя», залежних від тематики спілкування, має своїм результатом
формування різноманітних мовленнєвих жанрів. На сьогодні усталеним є
розмежування дискурсу за: 1) формою (усний і письмовий); 2) видом
мовлення (монологічний або діалогічний); 3) адресатним спрямуванням:
(інституційний і персональний (буттєвий)); 4) умовами різних настанов і
комунікативних принципів (аргументативний, конфліктний та гармонійний);
5) соціально-ситуативним параметром (політичний, адміністративний,
юридичний, військовий, релігійний, медичний, діловий, рекламний,
педагогічний, спортивний, науковий, електронний (інтернет-дискурс),
медійний дискурс (засобів масової інформації) тощо; 6) різноманітними
характеристиками адресанта й адресата (дитячий, підлітковий дискурси та
дискурс людей похилого віку, дискурс жіночий і чоловічий, дискурс
мешканців міста й села; дискурс моряків, будівельників, шахтарів) тощо;
7) функціональною та інформативною складовими (емотивний, оцінний,
директивний дискурси) [6].
Зміни в комунікативних процесах кінця ХХ – початку ХХI ст., що
відображають потужний вплив на реальне життя сучасних мас-медіа,
актуалізували проблеми, пов‘язані з розумінням медіа-тексту. Цей період
відзначається розвитком нових видів комунікацій у сфері техніки зв‘язку,
техніки створення й зберігання текстів, зв‘язку мовних текстів зі здобутками
технічної, естетичної і наукової думки, освіти, виховання й навчання.
Медіа як техніко-технологічний феномен виступає в ролі інформаційнокомунікативного (комунікаційного) каналу, при посередництві якого
інформація стає доступною тому чи іншому адресату. До особливих,
спеціалізованих
інформаційно-комунікативних
каналів,
покликаних
суспільством технічно і технологічно забезпечувати процес масової
комунікації, забезпечувати оповіщення, негайне поширення і доставку
соціально значущої інформації до найширшої аудиторії відноситься зокрема і
преса.
Публіцистичний дискурс є дистантною формою комунікативної
діяльності інституціонального та когнітивного характеру, основними
учасниками якої є представники засобів масової інформації як соціального
інституту та масова аудиторія. Саме публіцистичному дискурсу, у якому
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суб‘єкту приписується найбільш еластична соціальна роль (виражати, тією
чи іншою мірою, інтереси соціуму), належить домінантна роль у сучасному
світі.
Неможливо здійснити ефективний інформаційний вплив без детального
дослідження його об‘єкта – аудиторії, на яку він спрямований. Пошук
можливості зблизитись та вплинути на адресата виявляється у всіх медійних
жанрах, відбиваючись в організації медіатексту, в його вербальній побудові.
Роль адресата активізується в діалогічності медіатексту.
Процес обміну думками відображає їх нерозривність, взаємність,
залежність одна від одної. Це взаємне відображення пронизує і предметносмислову, і композиційну, і стилістичну сторону висловлювання.
Характерними ознаками публіцистичного дискурсу є:
 відкритість і сфокусованість на соціально резонансних фактах та їх
концептуально-емоційна розробка;
 відкрита соціальна оцінність, що дозволяє створити моделюючий
ефект;
 відкрита світоглядна позиція, що забезпечує репрезентацію соціальнооцінних суджень (думок) і ідеологічний супровід «подій соціальної думки»,
тобто обговорюваних суспільством ідей і пропонованих соціальних проектів;
 оцінно-ідеологічна модальність і пов‘язана з нею стратегія
фокусування, тобто регулювання спрямованості думки на ті чи інші
фрагменти соціальної практики та стратегія оцінювання;
 «політико-ідеологічний модус» формування і формулювання думки,
інформаційного контенту і його кодування;
 «інтерстильове
тонування
викладу»,
тобто
використання
різностильових засобів і способів для репрезентації соціальної реальності.
Слід також враховувати, що публіцистичний дискурс – це
інформаційний, функціональний стиль масової комунікації в газеті, засіб
інформації і засіб переконання. Газета розрахована на масову і при тому дуже
неоднорідну аудиторію. Засоби масової інформації – це не просто провідник
необхідної інформації, але й агент соціалізації суспільства, розповсюджувач
соціальних норм і стереотипів. Соціальні стереотипи – це схематичні,
стандартизовані образи або уявлення про соціальний об‘єкт, що
характеризуються високою стійкістю і, як правило, є емоційно забарвленими.
Принциповою відмінністю цього типу дискурсу є те, що крім
виробництва певних знань, оцінок об‘єктів і їх образів як результату
мисленнєвої діяльності він створює уявлення про способи трансляції знання.
Іншими словами, центральним предметом медіа-дискурсу є не стільки певні
події в житті суспільства, скільки способи їх опису та передачі знання про
них. У цьому відношенні медіа-дискурс є посередницькою діяльністю [3].
Особливістю змін, викликаних в мові функціонуванням засобів масової
інформації, є їх небувалий темп: зміни відбуваються більш динамічно,
масштаби комунікативних процесів сприяють їх швидшому впровадженню в
загально мовний вжиток.
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Естетика масової комунікації і газети як її складової частини інакша, ніж
в традиційних формах мовної творчості. Масова комунікація породжує
багато словесних кліше, що іноді зовсім не прикрашають мову,
перетворившись в «газетизми». Разом з тим не можна не визнати роль
масової комунікації в регулюванні мовленнєвої поведінки в масштабах
всього суспільства. Можна говорити про те, що преса має свій власний стиль
викладу інформації, що зумовлений її функціями.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ КІНОДИСКУРСУ:
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
У теперішню еру глобалізації та активного ведення міжкультурного
діалогу кіно стало чи не найвпливовішою формою мистецтва. Більше того,
воно перетворилось на невід‘ємну частину нашого повсякденного життя,
здатну не лише яскраво та реалістично відображати його реалії, але й чинити
вплив на свою аудиторію.
Водночас із розвитком кіноіндустрії постає питання адекватності
відтворення кінотекстів для іншомовної та іншокультурної аудиторії. І
справді, у наш вік засобів масової інформації та мультимедійного досвіду
людина жадає права ділитися та користуватися найостаннішими текстами,
будь то фільм, пісня чи книжка. Тож і не дивно, що потреба у перекладі
невпинно зростає, зокрема у перекладі кінострічок, як одного з
найпопулярніших видів мистецтва сучасності.
175

Звісно, переклад кіносценаріїв відноситься до художнього перекладу,
проте він має свої унікальні особливості, які відрізняють його від, скажімо,
перекладу художнього роману. Дякуючи глобалізації та зростаючій потребі у
перекладі кінострічок зріс і інтерес науковців до цього питання.
Чи не найхарактернішою рисою кіно є його особлива мова. В широкому
сенсі, мова фільму є способом спілкування режисера з його аудиторією. Вона
складається з багатьох аспектів: місця дії, слів акторів, фонової музики,
різноманітних звуків, візуальних та звукових ефектів.
У вузькому розумінні – це діалоги між героями кінострічки. На відміну
від звичайного написаного тексту, фільм сприймається не лише візуально,
але й на слух. Тож очевидною необхідністю для перекладача є вміння
синхронізувати текст перекладу із тим, що відбувається на екрані.
Варто також зауважити, що сама процедура перекладу фільму буде дещо
складнішою в порівнянні з традиційним перекладом письмового тексту.
Загалом, процес перекладу має такий вигляд: Автор → Оригінал →
Перекладач → Текст перекладу → Реципієнт.
Слід зауважити, що проблему укладання реплік у дубляжі з погляду
перекладознавства розглядає низка європейських і заокеанських дослідників
з таких країн (Г-М. Люйкен, А. Сербан, О. Ґорі, К. Вітмен-Лінсен,
О. Каутський та ін.).
Саме в зазначених працях узвичаюється такий термін, як кінодискурс,
який наразі розуміють як «суцільний, пов'язаний текст, який є вербальним
компонентом
фільму
в
поєднанні
з
невербальними
компонентами - аудіовізуальним рядом та іншими, важливими для ідейної
завершеності фільму, екстралінгвальними факторами» [Зарецька38, с.22].
Переклад кінодискурсу корелює із питаннями дубляжу. Еволюція
дубляжу відрізняється в різних країнах. Дубляж походить зі Сполучених
Штатів Америки, але його використовують в основному в Європі, де він
уперше був задіяний 1936 року. Перші спроби дубляжу робилися саме у
1930-х роках. Якість була дуже поганою, і дубляж скасували. Спочатку
тільки одна людина озвучувала всіх персонажів фільму (найчастіше сам
перекладач).
Кінопереклад в Україні започатковано лише 2007 року рішенням
Конституційного Суду України про обов'язковість дублювання, озвучення чи
субтитрування
державною
мовою
іноземних
фільмів
перед
розповсюдженням в Україні. Тому не завжди високу якість українських
перекладів іноземних художніх фільмів можна пояснити передусім
недостатнім практичним досвідом перекладачів, слабким теоретичним
підґрунтям, лавиноподібним надходженням закордонної кінопродукції,
низькою платоспроможністю, що змушує керівництва агенцій наймати
некваліфікованих перекладачів, а іноді навіть людей, які просто не розуміють
іноземної мови.
Звукозаписувальні студії, що працюють в Україні, зазвичай отримують
замовлення на український дубляж від великих західних кіностудій (так
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званих мейджорів) як от Universal, Paramount, Walt Disney, 20th Century Fox,
Warner Bros. Особливо важлива персона в процесі озвучення – режисер
дубляжу. Ця людина визначає потрібні голоси, й саме з нею консультуються
так звані контролери чи супервайзери, тобто представники компаніймейджорів, які беруть участь у записуванні голосів на українських студіях.
Режисер також підбирає перекладача. За роки існування українського
дубляжу у царині перекладу сформувалися певні правила: одних
перекладачів запрошують тільки для роботи над комедіями, інших – для
перекладу мелодрам чи дитячих фільмів. Легендарним уже стало ім‘я
О. Негребецького, який створив українські «Тачки» й «Пірати Карибського
моря». Цінується також робота молодого, але досвідченого і креативного С.
Ковальчука, який є ще й музикантом, тому легко адаптує пісенні тексти.
Віднедавна до цієї когорти долучився й В. Морозов, відомий перекладач
книжок про Гаррі Поттера. Хоча і йому довелося рахуватися з вимогами
індустрії: соковиту мову Геґріда, який у перекладі Морозова говорить на
західноукраїнському діалекті, у кіноверсії довелося спростити, щоб не
викликати у глядача нерозуміння тексту героя.
Сучасні переклади українською мовою фільмів для телебачення далекі
від ідеалу. Фахові перекладачі іноді наголошують на тому, що такі
переклади, які ми маємо на нашому телебаченні, створюють спеціально, для
формування відчуття несучасності української мови. Відомий професійний
перекладач фільмів українською мовою О. Негребецький так коментує
ситуацію з перекладами на українському телебаченні: «Це ж не українська
мова! Це якийсь мертвонароджений жаргон слов‘янського походження» [4].
Український переклад кінодискурсу має певні труднощі. Так, наприклад,
дослідники звертають увагу на складнощі перекладу алюзії в англомовних
комедійних фільмах. Вважають, що найбільші перекладацькі втрати
виникають тоді, коли культурно зумовлена алюзія оригіналу ґрунтується на
незнайомих цільовому рецептору посиланнях на інші тексти, а в реалізації
гумористичного ефекту беруть участь додаткові засоби – ситуативні,
ситуативно-мовні та мовні (лінгвостилістичні) [2].
Назви фільмів – наступний аспект, який доповнює серію
найпоширеніших тем для дослідження серед сучасних перекладознавців. Ми
погоджуємося з твердженням Д. Бузаджі про те, що назва – це обличчя, ім'я
фільму, тому до її перекладу потрібно підходити надвідповідально. Назва
фільму передусім – це не заголовок доповіді. Вона має бути яскравою,
афористичною, мелодійною, швидко врізатися в пам'ять [1].
Д. Бузаджі, спираючись на свою практику, виділяє п'ять груп помилок,
що найчастіше трапляються в перекладі назв фільмів: 1) помилки, до яких
призвела обмеженість фонових знань перекладача (ігнорування ідіом,
очевидної гри слів тощо). У таких випадках найчастіше трапляється невдале
транскрибування або буквальний переклад; 2) помилки, що спостерігаються
в тих випадках, коли перекладач не бачить алюзії, яка міститься в назві чи
може бути частиною фразеологізму, біблеїзму або натяком, зрозумілим лише
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носіям мови оригіналу; 3) стилістичні невідповідності між назвами оригіналу
та перекладу; 4) створення назв, важких для вимови, які не роблять фільм
привабливим для глядача; 5) невідповідності між змістом фільму та його
назвою в перекладі [1].
Н.В. Скоромислова звертає увагу на ще одну проблему перекладу назв
фільмів. Часом уривок з тексту пісні виносять у назву фільму, і це є
ускладненням для перекладача, оскільки є реалією не завжди йому
знайомою. Особливо складно перекладати такі назви фільмів, якщо уривок з
тексту пісні не має жодного стосунку до звукової доріжки фільму і, окрім
того, може бути уривком з давно забутої пісні [3].
Отже, кінодискурс як окремий жанровий різновид тексту має специфічні
ознаки, які виступають визначальними для вибору тактик та прийомів
перекладу. Зазначені ознаки мають як власне мовне, так і позалінгвальне
підгрунтя, що вимагає від перекладача врахування набутих перекладацьких
практик та креативного підходу до відтворення мови оригіналу.
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ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ ФІНАНСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ
Останнім часом на нашій планеті відбуваються великі зміни. Це час
економічних звершень і перетворень. Все більшої активності набувають
міжнародні відносини.
Нова лексика, що співвідноситься з економічними поняттями, утворює
найбільшу соціофункціональну групу інновацій останніх десятиліть в
англійській та українській мовах. Так, як фінансова термінологія входить до
складу економічної терміносистеми, фінанси являють собою економічні
відносини, які пов'язані з формуванням, розподілом та використанням
грошових фондів з метою виконання функцій та задач держави. Фінансова
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термінологія є недорозвинутою і такою, що потребує значного
доопрацювання за сучасних умов. Отож цілком логічним є те, що
перекладачам потрібно створювати, або асимілювати велику кількість
термінів, які є необхідною умовою існування будь-якої галузі спеціальних
знань, поповнювати шар економічної лексики української мови.
Саме проблема перекладу термінів з англійської мови на українську
була й залишається однією з актуальних у сучасному перекладознавстві.
Дослідження питання передачі термінів у процесі перекладу проводились
науковцями:
В. І. Карабаном,
Ф. О. Циткіною,
Н. Г. Александровою,
Л. І. Борисовою, В. П. Даниленко тощо [6].
Мовознавці наголошують на тому, що адекватний переклад термінів
вимагає, в першу чергу, відмінних знань перекладача тієї галузі науки або
техніки, якої власне стосується переклад і, по-друге, розуміння змісту
термінів англійською мовою і знання фахової термінології рідною мовою.
При перекладі науково-технічної літератури важливе значення має взаємодія
терміна з контекстом, в якому він розкриває своє лексичне значення, адже
лише в контексті можна зрозуміти, до якої конкретної галузі знань належить
даний термін і відповідно перекласти його вірним еквівалентом у мові
перекладу. Тому А. Я. Коваленко виділяє два етапи у процесі перекладу
термінів: перший – це з‘ясування значення терміна у контексті, а другий – це
переклад значення рідною мовою.
Для правильного розуміння та перекладу терміна важливо знати його
словотвірну і морфологічну структуру. За своєю будовою терміни
поділяються на наступні структурні типи: 1) прості терміни (прості кореневі
слова); 2) похідні терміни: суфіксальні, префіксальні, суфіксальнопрефіксальні; 3) складні терміни; 4) терміни-словосполучення.
Просте слово-термін є непохідним, основа якого залишається незмінною
та включає в себе головне значення слова [2]. Складається лише з однієї
кореневої морфеми, до якої можуть приєднуватися морфологічні флексії:
lease (оренда), check (чек), bonds (облігації) та інші. Похідне слово-термін
містить у своєму складі одну кореневу та одну (чи більше) афіксальну
морфему: acceptance, disaffirm, defamation, voidable та інші [4, с. 10]. Складні
терміни – слова, які складаються не менш як з двох кореневих морфем
(компонентів) та характеризуються графічною та семантичною цілісністю. З
точки зору структури складових розрізняються наступні типи складних слів:
складні слова, що складаються з простих основ (drawback); складні слова, в
яких принаймні один компонент є похідною основою (leaseholder); складні
слова, в яких один з компонентів є скороченням; складні слова, в яких один з
компонентів є складним словом [1, с. 71].
Існують певні засоби для точного та лаконічного перекладу економічних
термінів з англійської на українську мови. Головним прийомом перекладу
термінів є переклад за допомогою лексичного еквівалента. Еквівалент – це
певна стала лексична відповідність, яка повністю співпадає із значенням
іншомовного слова-терміна. Терміни, які мають еквіваленти в рідній мові,
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відіграють важливу роль при перекладі. Вони слугують опорними пунктами
у тексті, від них залежить розкриття значень інших слів, вони дають
можливість з‘ясувати характер та фаховість тексту [3, с. 255]. Однак пошук
еквівалентів у рідній мові для перекладу термінів з іноземної мови
ускладнюється тим, що терміни – неоднозначні і в залежності від сфери
знань, у якій вони вживаються, мають різні значення та дефініції. Тому
далеко не завжди термін перекладається терміном – повним та абсолютним
еквівалентом. Хоча деякі термінознаки справді однозначні і не мають жодних
інших значень ні в якій іншій сфері і завжди перекладаються абсолютним
еквівалентом. Наприклад, такі терміни як: ―economics‖, ―chemistry‖,
―lexicology‖, ―atom‖, ―money‖, ―market‖, ―biology‖ мають точні відповідники в
українській мові: ―економіка‖, ―хімія‖, ―лексикологія‖, ―атом‖, ―гроші‖,
―ринок‖, ―біологія‖, які легко знайти у загальних словниках, не звертаючись
навіть до фахових. Однак частка таких термінів у загальному дуже незначна,
тому переклад більшості спеціальних галузевих термінів не є простою
заміною слова-терміна мовою оригіналу відповідним термінознаком у мові
перекладу.
Одним з найпростіших лексичних способів перекладу економічного
терміна є метод транскодування. Транскодування – це політерна чи
пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови
перекладу. Даний прийом часто застосовується для перекладу англійських
економічних термінознаків, орфографічна система мови яких дуже
відрізняється від української і передбачає, перш за все, передачу звукової
форми терміна, а вже потім – його лексичного значення.
Проте найбільш розповсюдженим лексичним прийомом перекладу
економічних термінів є описовий спосіб передачі значення термінознака.
Такий прийом застосовується при перекладі тих економічних понять і реалій,
які вже давно відомі в постіндустріальних суспільствах, але тільки зараз
починають з‘являтися в українському соціумі. Передача значень таких
термінів можлива лише шляхом розкриття й додаткового пояснення змісту
нових термінологічних одиниць. До таких належать сучасні форми торгівлі
та надання фінансових послуг.
Проблема наукового, в тому числі економічного перекладу, полягає,
перш за все, у необізнаності перекладача у сфері наукової інфраструктури, не
володінні науковими термінами і, як наслідок, невмінні підібрати еквівалент
у цільовій мові. Таким чином, перекладач, що працює в певній галузі,
повинен ретельно вивчити інфраструктуру цієї галузі, термінологію, що
обслуговує цю галузь, а також мовні особливості вихідної мови.
Список використаних джерел:
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В наш час інформаційні та комунікаційні технології мають великий
вплив на вивчення іноземної мови в системі вищої освіти. Поява Інтернету і
широке поширення технологій в сучасному житті створюють нові
можливості для практичного оволодіння іноземною мовою. Інтернетресурси дають змогу удосконалювати навички й уміння читання та письма,
використовуючи матеріали глобальної мережі. Студенти можуть брати
участь в тестуваннях, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться у
мережі Інтернет.
На сьогоднішній день також з'явилося безліч курсів з вивчення
іноземних мов online. При цьому, статус найпопулярніших і найпотрібніших
міцно закріпився за курсами англійської мови. Розроблено безліч методик
вивчення мови. І якщо раніше викладачі і вчителі використовували в процесі
навчання в основному фундаментальний і класичний методи, то сьогодні
одним з найсерйозніших і всеосяжних методів вивчення іноземної мови став
лінгвосоціокультурний метод, що припускає звернення до такого
компоненту, як соціальне і культурне середовище [1].
Існують різноманітні способи користування Інтернетом, які допоможуть
підвищити якість навчання, а саме:
- читання англійських газет, журналів та книг. Не варто заперечувати
корисність читання в процесі навчання. Якщо студенти володіють достатнім
рівнем англійської мови, газетні і журнальні статті можуть бути цікавими для
читання, а також здатні підвищити культурну свідомість студентів. Така
електронна література має широке застосування, а також є легко доступною
й практично безкоштовною.
- Інтернет-чат користується популярністю серед студентів, які
розвивають свої мовні навички, адже включає в себе спілкування з носіями
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іноземної мови. Є цілий ряд способів, завдяки яким студенти можуть
взаємодіяти з гостями. Вони можуть опитати гостей про себе, їх країну,
роботу, родину, і так далі. Студенти також беруть участь в дискусіях чи
обговореннях даної теми з гостем.
- електронна пошта. Як відзначають багато дослідників, електронна
пошта розширює ті можливості, які майже неможливі в навчальній аудиторії,
тому що вона дає місце зустрічам і спілкуванню іноземною мовою за межами
аудиторії. Завдяки електронній пошті студенти, не виходячи зі свого номера,
з бібліотеки або кафе, можуть з легкістю, в будь-який момент, спілкуватися з
різними носіями мови, яка їх цікавить.
- Перегляд відео іноземною мовою, які можуть також використовуватись
викладачами в навчальних аудиторіях під час дослідження певної теми.
- Прослуховування пісень. Оскільки більшість студентів любить слухати
музику здебільшого іноземного походження, таким чином вона може стати
інструментом навчання.
Основна мета вивчення іноземної мови - формування комунікативної
компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в
процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі
навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії,
що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має
сенсу - це міжнародне багатонаціональне суспільство, чия життєдіяльність
заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що
говорять одночасно – найбільша за розмірами і кількістю учасників розмова,
яка коли-небудь відбувалася. Включаючись в цю розмову на уроці іноземної
мови, ми створюємо модель реального спілкування. Спілкуючись в
істинному мовному середовищі, яке забезпечує Інтернет, студенти стають
учасниками реальних життєвих ситуацій. Залучені в рішення широкого кола
реалістичних задач, вони навчаються спонтанно і адекватно на них
реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не
шаблонну маніпуляцію мовними формулами. Однак, не можна забувати про
те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для
досягнення оптимальних результатів необхідно раціонально інтегрувати його
використання в процес навчання [2].
Вивчення мов в Інтернеті є дійсно хорошим способом навчання,
особливо якщо у вас немає можливості відвідати іноземну країну, мова якої
вас цікавить, або якщо ви не можете отримати необхідні ресурси у місцевій
бібліотеці, чи книжковому магазині, або ви просто не хочете витрачати
багато грошей на дорогі книги і курси. І найкращим є те, що у вас з‘являється
можливість вивчати іноземну мову в будь-який час і в будь-якому місці.
Список використаних джерел:
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ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
В сучасних умовах, вивчення іноземної мови у вищих закладах освіти є
важливим напрямком оптимізації підготовки нових спеціалістів,
максимального задоволення освітніх потреб особистості і суспільства,
диференціації професійної підготовки, умовою, за якою наша країна входить
до світового освітнього простору [1].
Цілком очевидно, що на тлі процесів глобалізації все більшого значення
набувають іншомовні комунікативні здібності сучасних спеціалістів. При
цьому все більшої актуальності набуває завдання удосконалення процесу
формування іншомовної компетенції, що є невід‘ємним компонентом
повноцінної професійної підготовки та передумовою продуктивної
діяльності фахівців у галузі туризму.
Варто зазначити, що сьогодні на Європейському континенті
розмовляють на більш, ніж 225 мовах. Багато європейців вважають, що
багатомовний спосіб життя є нормою.
Найпоширенішими мовами Європейського Союзу є англійська (для 13%
населення вона є рідною; для 34% – іноземною); німецька (відповідно 18% та
12%); французька (12% – 11%); італійська (13% – 2%); іспанська (9% – 5%);
польська (9% – 1%). Щодо української мови, то вона зазвичай класифікується
як регіональна європейська мова, на якій розмовляють в основному в Україні
та сусідніх з нею державах [3].
В процесі оволодіння іноземною мовою відбувається когнітивний
розвиток особистості суб‘єкта навчання. Парадигма його розумових дій
повинна бути включена в процес пізнання нової цивілізації, культури, які
відрізняються багатьма параметрами, категоріями, рівнем абстрагування,
обсягом понять [2].
Особливої популярності набуває тенденція вивчення іноземної мови
майбутніми фахівцями туризму, оскільки, лише занурюючись у мовне
середовище можна швидше подолати мовний бар‘єр і почати вільно говорити
і спілкуватися. Крім того, перебуваючи в адекватному мовному середовищі,
ті, хто вивчає туризм, мають можливість познайомитися з культурою,
побутом, традиціями та іншими реаліями країни, мову якої вони вивчають.
Оволодіння іноземними мовами – тривалий процес, важлива передумова
особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Ефективна
іншомовна підготовка фахівців / майбутніх фахівців сфери туризму вимагає
якісно нових підходів до змістової та організаційно-методичної сторін
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лінгводидактичної діяльності. При цьому не викликає сумніву, що основним,
методичним принципом навчання іноземної мови має залишатися принцип
комунікативності [4].
Даний підхід особливо актуальний у підготовці спеціалістів для
туристичної галузі, оскільки він полягає у створенні таких ситуацій, що є
максимально наближеними до особливостей реального процесу комунікації.
Це дає змогу цілеспрямовано розвивати необхідні навики та вміння,
практикувати використання мовних форм та мовленнєвих зразків для потреб
професійної діяльності.
Однією з найважливіших складових загального рівня володіння
іноземною мовою спеціалістів, які працюють в галузі туризму, є їхня
соціокультурна компетенція. Зміст дисципліни повинен містити велику
кількість автентичного матеріалу, який сприятиме розумінню власної
культури й соціальних норм поведінки, викликатиме зацікавленість і повагу
до інших культур.
Сьогодні актуальною є розробка нової моделі гуманітарної освіти,
формування мотивації навчання дає можливість впливати на оцінку структур
навчання, які пропонуються студенту; на визначення проміжної і кінцевої
мети; на побудову педагогічного процесу, який відповідає інтересам, цілям,
потребам студентів.
Для цього в процесі вивчення іноземної мови приділяється увага
комунікативній функції студентів, а також пізнавальній.
Для реалізації особистісно-дієвого підходу до навчання студентів
викладачі іноземних мов повинні знати інтелектуальні здібності, мотиви,
інтереси, особливості процесу мислення, рівень культури розумової праці
студента, що передбачає дії, при яких кожен викладач ставиться до студента
як до унікальної особистості, визнає його права, дає можливість йому
самореалізуватися.
Вивчення іноземних мов зорієнтоване на фундаменталізацію підготовки
спеціалістів
туристського
профілю,
яка
здійснюється
у
двох
взаємопов‘язаних напрямках: профілювання фундаментальної підготовки, що
передбачає оптимізацію змісту фундаментальних дисциплін з ціннісними
орієнтирами дисциплін професійного напрямку; фундаментальність
професійного вивчення іноземних мов – підвищення світогляднометодологічного рівня викладання спеціальних курсів з іноземних мов.
Резюмуючи вищесказане варто підкреслити, що вивчення іноземної
мови тісно пов‘язане з реалізацією принципів професійно-орієнтованого
підходу до процесу навчання і специфікою викладання іноземної мови з
визначеною метою підготовки фахівців туристичної галузі.
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ІМПЕРАТОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА
Наздоганяючи освічену Європу та розв‘язуючи проблему з украй
необхідними державі кваліфікованими кадрами, уряд, вирішуючи свої
стратегічні плани щодо зміцнення російських імперських впливів у регіоні,
був змушений на початку ХІХ століття розгорнути в Україні значне
освітянське будівництво, надаючи особливої ваги розвитку університетської
освіти [1].
Значною подією у розвитку вищої гуманітарної педагогічної освіти
стало відкриття Київського Імператорського університету Св. Володимира.
Його історія розпочалася 8 листопада 1833 р. від подання представлення
міністра освіти С.С.Уварова про заснування вищого навчального закладу на
базі перенесеного до Києва Кременецького ліцею. 15 червня1834 р. відбулося
урочисте відкриття університету.
Перший набір студентів складав 62 особи, що вступили на єдиний на той
час філософський факультет з історико-філологічним та фізикоматематичним відділенням. У 1835 р. відкрито юридичний, у 1841 –
медичний факультети. У такому складі університет працював до 1917 р.
Першим ректором університету став професор Московського
університету М.О. Максимович - видатний вчений, історик, фольклорист і
мовознавець, близький друг М. В. Гоголя і Т. Г. Шевченка.
Ще з середини ХІХ століття університет став одним із осередків
гуманітарної науки і передової громадської думки в Україні. Засновуючи в
Києві університет, російський уряд переслідував, перш за все, політичні
інтереси й мав на меті використання університету як засобу прищеплення
польській молоді «загального духу російського народу». Отже, Київський
університет мав обслуговувати насамперед польське населення Київщини,
Волині та Поділля, як воно фактично і було в перші десятиліття існування
цього вищого навчального закладу. Університет св. Володимира повинен був
стати засобом «морального і розумового злиття» поляків з росіянами [2].
Однак, наперекір бажанням імперського уряду перетворити Київський
університет у форпост самодержавства, у його стінах розвивалися
прогресивні ідеї. Протягом 1830-1860-х років університет був одним з
центрів польського національно-демократичного руху, а в 1845-1847 рр. тут
розгорнуло свою діяльність Кирило-Мефодіївське товариство.
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У своїй діяльності Київський університет керувався спеціальними
статутами, які мали певні відмінності від державних університетських
статутів. Так, перший статут університету від 25 грудня 1833 р. в порівнянні
з загальним університетським статутом 1804 року мав такі особливості:
1. Київський університет кваліфікувався як навчальна установа, тоді як
університети за статутом 1804 р. мали не лише викладати наукові предмети,
але й розробляти їх.
2. Професорська рада складалася тільки з професорів, а за статутом 1804
р. до неї входили також ад'юнкти (помічники професорів).
3. Ректор обирався на один рік, а не на два роки, як це було за статутом
1804 р. [3 с.48-66].
Другий статут Київського університету від 9 червня 1842 р. мав такі
головні особливості в порівнянні з офіційним статутом 1835 р.: студент
певною мірою був вільний у виборі дисциплін, з яких він хотів протягом
навчального семестру прослухати лекції; курс поділявся на два семестри,
прийом студентів до університету відбувався у відповідності з цим двічі на
рік; будь-які екзамени, окрім випускних (на присудження звання або
ступеня), скасовувалися.
Гуманітарна педагогічна освіта в університеті здійснювала історикофілологічним факультетом, що мав три відділення: класичне, слов'яноросійське та iсторичне. За 1834 – 1883 рр. iсторико-фiлологiчний факультет
закiнчили 422 кандидати i 186 дiйсних студентів [3 с.85].
Історико-фiлологiчний факультет мав п'ять кафедр: фiлософiї, грецької
словесностi та старожитностей, римської словесностi та старожитностей,
російської словесностi та старожитностей, всесвітньої й російської iсторiй та
статистики.
У другій половині ХІХ століття Київський університет являв собою
вагомий освітній центр загальноєвропейського значення. Кількість його
студентів у 1883 р. зросла до 1700; у 1913 р. вона становила 5000. До 1917 р.
університет підготував близько 20 тисяч фахівців [1]. Наукову та
викладацьку діяльність здійснювали 160 професорів та доцентів.
В кiнцi XIX – на початку ХХ століття в Україні склалася повна мережа
вищих навчальних закладiв і гуманітарних зокрема, до якої входили
університети, вищі педагогічні навчальні заклади, вищі жіночі курси.
Історична роль університетів України у становленні вищої педагогічної
освіти у цей період полягає, насамперед, в тому, що саме у класичних
університетах, створених на території України було закладено її теоретичні
та організаційно-практичні підвалини.
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FINANCIAL MECHANISMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
UKRAINIAN ECONOMY
The current condition of Ukraine's economy is characterized by instability
and general economic crisis. The stabilization of the economy requires the
introduction of effective mechanisms and approaches which could improve
manufacturing efficiency, provide with favourable conditions for capital
investment and make the home produce competitive. Thus there is a problem of
making effectual decisions as for guaranteeing the growth of Ukraine's economy.
There are a number of publications that cover the problem of the formation
and development of the system of financial mechanisms of guaranteeing the
growth of economy. Among them one can find works by both ukrainian and
foreign scientists: Paul Samuelson, Richard Dornbush, Stanley Fisher, Milton
Fridman, Arthur Cecil Pigou. Arthur Betz Laffer, D. Dziubik. V. M. Geyets', V.
Lytvytskiy, I. Lukinov and others.
Every country uses a certain financial mechanism to influence the process of
reproduction. The structure of the financial mechanism is defined by the level of
economic development, property relations, historical and national specifics of the
social development.
A financial mechanism is a range of certain forms and methods for
guaranteeing distribution and redistribution relations, income creation, and
monetary funds 1 .
One should mention the following problems that refer to impeding the
dynamics of economic growth:
Firstly, the Ukrainian economy still remains poorly diversified therefore it is
susceptible to the fluctuations of the world market conditions; it is also
characterized by a low level of innovations and the efficiency of resource usage [
3, p. 111].
Secondly, one of the most essential features of our home economy is dualism:
official wages and unofficial wages, managerial income and balance income,
market price of real estate and balance price of real estate, etc.
Thirdly, the tax and budget policy, money and credit policy is not elaborated,
there are mistakes in the corporate dividend policy which is not aimed at defending
the country's financial interests.
Fourthly, the level of direct investments is rather low; as a result one can see
problems in the process of production which are impeding the further economic
growth [ 4, p.752 ] .
Fifthly, one of the problems is resource insufficiency.
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Sixthly, the country's tax policy including its tax administration does not
correspond to the programme objectives of the economic growth. The level of tax
funds does not correspond to the rates of the economic growth either.
Seventhly, our country is burdened with servicing and paying off its debts
2, p. 29 
In order to reinforce the interaction of the financial sources of the economic
growth and the methods and forms of its manifestation, it is necessary to use
certain tools (taxation, penalties, tax privileges, money emission, privatization,
industry). All these factors will help to form and redistribute resources, form the
motivation and stimulation for the economic growth. In this case a certain degree
of optimality is required when the expenses will equal profits meanwhile being
based on the principles of justice and efficiency . The tools are supposed to ensure
the resource mobilization of different kinds that in its turn will expand the
possibilities of financing innovative projects and will facilitate the economic
growth directly. The problem of forming the mechanisms of financing the
economic growth is rather difficult and belongs to the sphere of realizing the basic
directions of the social development and of the country's innovation policy. As
academician V. M. Gevets' states (and we completely agree with him), the
following points are necessary for reaching the high rates of economic growth
which is based on innovative potential and forming an effective financial
mechanism:
1.
to ensure performing the country's duties and to facilitate reforming the
budgetary system;
2. to go over the expediency of the enterprises which are functioning
unprofitably but still are enjoying unreasonable privileges;
3. to solve the problems connected with debt obligations by means of forming
a transparent competitive environment which is a guaranty of decreasing
percentage and of regaining people's confidence as for bank savings;
4. to form a system of stimulation and motivation in order to mobilize the
internal resources and to find domestic investors;
5. to offer amnesty for the capitals that have been returned from abroad and to
expand the systems that can guarantee and ensure the incomes of those Ukrainian
citizens who work abroad but deposit their savings into Ukraine's bank system;
6. to use the budget tools of arranging the money supply and to fulfill the
latter by means of buying foreign currency;
7. to keep on increasing the level of the population's confidence in banks and
to form the mechanisms of attracting their investments into the
economy [5, p.
576 .
So, the economic development of a country is an integral part of its
prospering and stable existence. Getting Ukraine out of the economic crisis is a
certain step towards its happy future. The current state of Ukraine's finance
demands that the analysis and tendencies of changing the functioning of the
finance system should be carried out by taking into consideration not only the
disadvantages of the current situation but also the priorities of economic
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development.
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ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РЕКЛАМНИХ
КАМПАНІЙ: ВПЛИВ МОВНИХ І КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КРАЇНИ
Однією зі специфічних проблем, з якими зіштовхуються міжнародні
компанії при запровадженні зовнішньої реклами, є проблема перекладу
найменувань виробів та тексту реклами на локальну мову. Історія розвитку
міжнародного рекламування товарів та послуг налічує безліч випадків, що
пов‘язані із невдалим перекладом реклами. Доцільно навести деякі з них.
Невдалим прикладом позиціонування товару на новому ринку був досвід
американської компанії - виробника цигарок Salem. Рекламним гаслом даної
компанії було: «Salem – відчуй себе вільним». Проте його дослівний
переклад на японську мову означав: «Коли палиш Salem, відчуваєш себе
таким оновленим, що голова стає пустою». Це, звичайно, спричинило суттєві
проблеми з просуванням даного товару на японський ринок. Наступним
прикладом, пов‘язаним із труднощами перекладу, можна назвати просування
нового автомобілю відомої компанії General Motors на ринки Латинської
Америки. Назва даного автомобіля звучала як Chevrolet Nova. Проте досить
скоро стало відомо, що для іспаномовних країн, якими є більшість держав
Південної Америки, «Nova» перекладається як «не може рухатися», що в
решті-решт спричинило труднощі з продажем даних автомобілів. Проте
компанія, дізнавшись про це непорозуміння, швидко змінила назву даної
моделі для іспанського ринку на «Caribe».
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Ще одна відома в усьому світі компанія Coca-Cola також мала подібний
невдалий досвід, спричинений рекламою свого напою на китайському ринку.
Мовні труднощі були пов‘язані з тим, що компанія досить тривалий час не
могла визначитися із назвою продукту для китайського ринку, оскільки
китайці вимовляють назву напою так, що у буквальному перекладі вона
означає «Кусай воскового пуголовка». Саме тому міжнародна компанія мала
перебрати більше 40 тисяч різних варіантів написання власної торгової марки
для просування її на китайському ринку. Нарешті було обрано назву «Коку
Коле», що китайською мовіою означає «Щастя в роті». В цілому, важливо
відмітити, що всесвітньо відома компанія має вдалий приклад
позиціонування власної торгової марки на зарубіжних ринках. Оскільки,
незважаючи на те, що маркетологи компанії зіштовхнулися із труднощами
перекладу, вони вирішили цю проблему до того, як товар був представлений
на китайському ринку.
Ще одним досить цікавим прикладом, пов‘язаним із досліджуваною
проблемою, стали нові молочні іриски під назвою «Божевільна корова», що
були випущені на ринок Німеччини під час епідемії коров‘ячого сказу.
Цілком очевидно, що виробники даного товару зазнали значних збитків.
Варто зазначити, що список наведених прикладів не є вичерпним,
оскільки подібні ситуації досить часто виникають як у менш розвинених
міжнародних компаній, так і в всесвітньо відомих лідерів міжнародного
ринку товарів і послуг.
Проте, важливо зауважити, що, незалежно від розміру та
конкурентоспроможності, кожна компанія має звертати увагу на дану
специфічну проблему, що може виникнути у ході реалізації міжнародної
реклами. Тому перед тим, як створювати новий рекламний слоган або
звернення для нового ринку споживачів, компанія має звертати увагу на
особливості тих сегментів ринку, для яких створюється реклама.
Ще однією специфічною проблемою міжнародної реклами є звичаї та
культурні особливості різних народів та країн. Дані труднощі пов‘язані з тим,
що відмінності в культурах різних народів впливають на всі сфери бізнесу, в
тому числі на рекламу.
Для більшого розуміння важливості врахування міжкультурних
відмінностей різних народів можна навести приклад використання цитат
невідомих авторів у США та Японії. У США досить ризиковано цитувати
невідомих письменників або поетів, оскільки слухачі не відкликнуться на
ім‘я невідомої особи. В той же час в Японії населення з повагою відреагує на
використання рекламодавцем будь-якого імені. Тому в США населення
швидше за все негативно реагуватиме на подібну рекламу, а споживачі
Японії намагалися б її зрозуміти.
Як свідчить досвід, при переміщенні певної рекламної кампаніїпереможця в іншу країну успіх буде гарантовано тільки приблизно у 60 %
випадків [2, с.288]. Це пов‘язано перш за все з тим, що креативні директори
частіше за все надають перевагу рекламі, створеній у місцевому агентстві,
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ніж рекламі, що була відправлена з віддаленої штаб-квартири. Також, в
рамках даної специфічної проблеми, варто зауважити, що інколи досить
важко отримати дозвіл влади деяких країн на телевізійну рекламу. Досить
часто для імпортних товарів застосовують більш жорсткі стандарти, ніж для
своїх власних виробів.
Специфічну проблему для міжнародної реклами становить конкурентне
середовище. В країнах з розвинутим ступенем конкуренції, коли товар
представляє загрозу для конкурентів на внутрішньому ринку зарубіжної
країни, проведення рекламних акцій повинні відрізнятися значним тактом,
оскільки в кожній країні патріотичні заклики купувати національні товари є
досить активними.
Відмінності в економічній, політичній та соціальній системах різних
країн - це ще одна специфічна проблема міжнародного рекламування. У
Скандинавських країнах реклама товарів з категорії розкошів буде
сприйматися негативно, оскільки політичні системи в цих країнах більшою
мірою пропагують соціально справедливі ідеї.
Іншим прикладом таких специфічних труднощів є Австралія, оскільки в
цій країні засоби масової інформації розміщують рекламу виключно
національного виробництва. В Японії, повне охоплення ринку може бути
забезпечене у випадку розміщення рекламних звернень у трьох найбільших
газетах. Однак 30-50 % рекламних площ даних видань знаходяться у
володінні великого національного агентства, через що газети можуть
відмовитися від друкування додаткової реклами. У Швеції або Німеччині
міжнародна компанія не зможе адресувати рекламу дітям до 12 років. У
Франції, наприклад, не можна рекламувати мережу ресторанів. В той же час
в Австрії взагалі нічого не можна рекламувати у неділю [3, с.180]. Існують
також обмеження на рекламу певного виду товарів. Наприклад, в Голландії,
Німеччині, Італії та Фінляндії заборонена реклама лікеро-горілчаних виробів.
Звичайно, існує безліч підходів до міжнародної рекламної діяльності. З
одного боку, це може бути жорстко регламентована реклама з мінімальною
адаптацією до місцевого ринку. З іншого боку, можуть проводитися
спеціальні місцеві рекламні кампанії на всіх великих ринках. Проте,
більшість міжнародних компаній під час реалізації своєї рекламної кампанії
застосовують стандартизовану стратегію, яка адаптується по мірі
необхідності до місцевих умов країни або регіону. Саме таким чином
міжнародна реклама певною мірою сприяє процесу взаєморозуміння та
зближення різних країн світу.
Варто зазначити, що всі проаналізовані труднощі та специфічні
проблеми міжнародного рекламування виявляють специфіку функціонування
міжнародних ринків, детальне й ретельне вивчення яких виявляється дуже
важливим для розробки успішного міжнародного рекламного проекту.
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
КОНТЕКСТІ КАР'ЄРНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
Важливою складовою змісту самореалізації є самоздійснення як
реалізація потреби у втіленні своїх сутнісних сил, своєї діяльності в
предметних внесках, потреби у творчості, у соціально-перетворювальній
діяльності. Можна стверджувати, що уявлення про життєві цілі, цінності й
ідеали, мотиви й інтереси є вагомою детермінантою життєдіяльності суб‘єкта
і особливо у період професійного становлення. Можна передбачити, що саме
рівень розвитку зазначених якостей впливає на характер і успішність
самореалізації суб'єкта. Важливо зрозуміти та виявити: чого хоче людина, що
для неї має привабливість (це спрямованість, потреби, установки, ідеали); що
може людина (це здібності, обдарування); що є вона сама - що із її тенденцій
і настанов закріпилось у характері [1, с. 220].
Сучасне трактування готовності до професійної самореалізації вміщує
такі теоретичні підходи:
- функціональний, згідно з яким готовність вважають психічним станом
особистості, що визначає потенційну активізацію психічних функцій під час
майбутньої професійної діяльності;
- особистісний, відповідно до якого готовність є цілісним особистісним
утворенням, що інтегрує сукупність внутрішніх суб'єктивних чинників
окремої діяльності та досліджується переважно в контексті професійної
підготовки до неї;
- особистісно-діяльний, у межах якого готовність окреслюється як прояв
усіх граней особистості, які забезпечують можливість ефективно виконувати
професійні функції;
- результативно-діяльнісний, що визначає готовність як результат
процесу підготовки [4, с. 280].
Проаналізовані наукові підходи й напрями дозволяють стверджувати,
що готовність є складною інтегративною характеристикою суб'єкта праці та
містить мотивацію, знання, уміння, досвід, які забезпечують досягнення
високих показників при виконанні професійної діяльності. Відповідно до
змісту і конкретних завдань готовність поділяють на короткотривалу, що
детермінується відповідними психічними станами, і відносно сталу, що
визначається стабільними властивостями особистості [2, с. 50]. У зв'язку із
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цим сприймання студента як активного суб‘єкта в ставленні до професійної
самореалізації полягає в: ознайомленні студента з його можливостями;
створенні умов для виникнення і підтримки інтересу їх вивчати, аналізувати,
знаходити шляхи в різноманітті підходів; ознайомленні та застосуванні на
практиці продуктивних видів діяльності; своєчасній психологічній допомозі,
що компенсує, збагачує особистість студента, стимулює подолання перешкод
самореалізації, а у перспективі - кар'єрного зростання.
Традиційно ідеальною формою кар'єрного процесу вважається його
розвиток по зростаючій, коли кожна наступна стадія змін у цьому процесі
відрізняється від попередньої вищим рівнем здатностей і можливостей
життєдіяльності. Вона містить у собі досягнуті раніше результати і є
платформою наступних досягнень.
Власну кар'єру людина порівнює не тільки зі службовим просуванням,
але й з життєвими цілями. У зв'язку із цим вважаємо за доцільне розглянути
поняття мети, яке у вітчизняній науці розуміють як безпосередній
усвідомлений результат, на досягнення якого спрямована активність людини,
а цілевизначення - це процес формування особистістю внутрішніх цілей. При
цьому розрізняють цілеутворення як процес побудови зовнішніх цілей, як
породження нових цілей у діяльності та один із проявів мислення.
Цілеутворення буває мимовільним або довільним, характеризується
тимчасовою динамікою та є головним механізмом у формуванні нових дій
[3, с. 560].
У науковому доробку М. Боришевського узагальнені основні вимоги до
постановки цілей студентами з метою оптимізації професійної самореалізації
через механізм цілевизначення:
- мета має бути пов'язана з психологічним реальним студентів та
орієнтувати їх на вирішення найближчих актуальних завдань у навчальнопрофесійній діяльності;
- мета повинна бути реальною, чітко сформульованою, з поданням
конкретних способів її досягнення, які підкріплені уявленнями про власне
«Я», детермінованими в образі професійного «Я»;
- найближчі цілі та цінність – мета мають бути рівнозначними за своїм
змістом і значенням, тобто між ними повинна існувати відповідність;
- мета будь-якого рівня має бути усвідомленою та особистісно
прийнятою студентами як така, до якої прагне їхнє власне «Я», а не до якого
це «Я» повинно прагнути з погляду зовнішніх мотивів;
- студент має визначити по черговість досягнення цілей;
- постановка професійної мети повинна супроводжуватись
усвідомленням способів її досягнення (тобто засобів, за допомогою яких
можна реалізувати мету за певних об'єктивних умов) та наявних внутрішніх
можливостей студентів (особистісних та професійних якостей, здібностей,
умінь тощо);
- на всіх етапах досягнення професійної мети студентам потрібно мати
зворотний зв'язок про відповідність виконання дій визначеним завданням,
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тобто практичне втілення мети має супроводжуватись саморегуляцією
поведінки в навчально-професійній діяльності [1, с. 450].
Зважаючи на актуальність даної проблеми було проведено вивчення
мотивації професійного вибору студентами Вінницького торговельноекономічного інституту впродовж 2015-2016 років. Опитуванням було
охоплено 78 студентів перших та четвертих курсів. Першокурсникам була
запропонована анкета, спрямована на виявлення рівня задоволення обраною
професією. При цьому респондентам потрібно було вибрати один із п'яти
варіантів відповіді: а) задоволений; б) частково задоволений; в) не знаю; г) не
задоволений; д) дуже не задоволений. За нашими даними, на початковому
етапі навчання 35,4% студентів заявили, що задоволені зробленим
професійним вибором, 37,4% - частково задоволені, а 36,2% вибрали варіант
«не знаю», а 26,9% - незадоволені зробленим професійним вибором.
Водночас аналіз одержаного експериментального матеріалу свідчить, що від
37,3% до 46,1% першокурсників ВНЗ не мають сформованої професійної
зорієнтованості, або ж вона доволі сумбурна. У цьому разі важко говорити
про готовність студентів до продуктивної діяльності на шляху професійного
становлення.
Результати ідентичного опитування четвертокурсників були такими:
задоволені зробленим професійним вибором 72,6%; частково задоволені 11,3%; - 9,8% респондентів відповіли «не знаю», а 6,3% - незадоволені
власним професійним вибором. Подальші дослідження цієї групи студентів з
використанням методики незакінчених речень дали підстави для висновку
про те, що кар'єрне зростання вони пов'язують у першу чергу із соціальним
статусом, великого значення надають ієрархічній структурі референтної
групи, схильні вважати, що особистісні якості важать більше у професійному
зростанні, аніж соціальні гарантії та якість навчання.
У підсумку можна стверджувати, що механізм саморегуляції поведінки в
процесі виконання навчально-професійних дій детермінує професійну
самореалізацію студентів у межах регулятивно-поведінкової стратегії. Цей
процес можна назвати також програмно-операційним, оскільки він сприяє
практичній реалізації намічених професійних планів на основі навчальнопрофесійних дій, психологічна готовність до яких засвідчує здатність до
свідомого вибудовування кар'єрних перспектив та способів її досягнення.
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ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ
ПОТЕНЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЛЮДИНИ
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли комунікативнийфактор в
рамках гуманізації всіх сфер життєдіяльності євизначальним рівнем
міжособистісного спілкування та можливості потенційного зростання, як
конкретного індивіда, так і соціуму в цілому, все більшу актуальність
набуває вивчення мов та вплив даногопроцесу на когнітивний розвиток
людини. Дослідження зазначеноїпроблеми, вважаємо, має значення не тільки
на початковому етапіформування особистості в таких соціальних інститутах,
як дитячий садок та школа, коли відбувається найбільш активний вплив мови
на розвитокпізнавальних процесів, але й для вищих навчальних закладів[1, c.
36].
Вивчення іноземної мови — це діяльність, що різнобічно впливає на
розвиток особистості учня, але тільки в тому випадку, якщо воно
організоване з урахуванням вимог загальної теорії систем [3].
Опанування рідної мови відбувається у дитини на підсвідомому рівні до
5 років і завершується виникненням у її свідомості мовної системи «рідна
мова». Для цього потрібна не одна тисяча годин життя в мовному середовищі
і спілкування на цій мові.
При вивченні іноземної мови мова йде про швидке формування ще
однієї системи, а саме «іноземна мова». Закон її формування та механізми її
функціонування винайдені самою природою, тому правильніше було б
використовувати саме їх у процесі навчання.
Таким законом є моделювання мозком в процесі мовленнєвої діяльності
нової мовної системи і формування системи мовленнєвих механізмів, але вже
на матеріалі іноземної мови.
Під час вивчення іноземної мови зростає кількість елементів лексичної
системи. Студент вчиться аналізувати явища, виділяючи в них спільні й різні
ознаки, класифікувати, об'єднуючи в групи в залежності від обраної ознаки.
Це призведе до виникнення у свідомості нової класифікаційної решітки,
відмінної від тієї, що виникла у нього в результаті користування рідною
мовою, і він зможе дивитися на світ вже двома способами.
Розглянемо для прикладу слово коса. Ми знаємо, що це: 1. інструмент, 2.
зачіска у дівчини, 3. довгаста ділянка суші в морі.
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Похідні від цього кореня пов'язані як з косьбою (покіс, косити), так і з
косою спрямованістю (укіс, скіс, косити очима). Як пояснити це все
іноземцю, який вирішив вивчати українську мову?
Для нього в цьому немає ніякої логіки. Представники його нації не
вбачають між цими явищами нічого спільного.
Так, коса-інструмент по-німецьки — Sense, коса дівоча — Zopf, а коса у
морі — Landzunge. При цьому останнє слово потрапляє в одну
класифікаційну клітинку зі словом Zunge - мова.
Мова як засіб спілкування називається словом Sprache і утворює гніздо з
такими словами як sprechen - говорити, Gespräсh розмова [2, c. 9].
Таким чином, кожній клітинці класифікаційної решітки відповідає в
підсистемі «мова» свій корінь слова.
Такий спосіб вивчення лексики буде сприяти розвитку особистості учня,
формуючи у неї вміння аналізувати, узагальнювати і класифікувати, що
сприятиме розвитку його інтелекту.
Перейдемо від вивчення лексики до фонетичних вправ.
Вони привчають до чіткої артикуляції звуків, до правильного
інтонуванням речень, що робить рідну мову також більш зрозумілою і
інтонаційно багатою.
Фіксація змісту тексту кроками розвиває уяву і вміння аналізувати,
придумування прикладів на задану синтаксичну модель — мислення за
аналогією.
Участь у рольових іграх і в діалогах формує навички спілкування.
Читання іноземних текстів, які розповідають про життя в інших країнах,
розширює кругозір студента.
Виховні і розвиваючі резерви іноземної мови як навчального предмета
розкриваються найбільш повно в умовах комунікативного навчання:
 учні стають не об'єктами, а суб'єктами навчальної діяльності, її
активними ініціаторами, діячами і контролерами;
 учні висувають значущі для них навчальні цілі, виконують завдання,
які мають чіткий особистісний сенс;
 на заняттях здійснюється активна взаємодія з викладачем;
 навчальні завдання моделюють різні аспекти міжкультурної
комунікації;
 навчальна діяльність є етапом підготовки до подальшої професійної
діяльності [4, c. 147].
Ось як багато може дати особистості вивчення іноземної мови.
Усвідомлюють це наші студенти? На жаль, не завжди мета вивчення
іноземної мови повідомляється їм саме в такому формулюванні. Це могло б
значно поліпшити результати навчання і підвищити інтерес до цього
предмету.
Список використаних джерел:
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р., м. Брянка, Луганськ – ―ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка‖), 2010. –147 с.
2. Бреславець Н. О. Формування компетентності життєвого
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Ярослав Саєнко
Науковий керівник: Ткачук Т.І. к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Переклад відрізняється від скороченого викладу, переказу та інших
форм відтворення тексту тим, що він є процесом відтворення єдності змісту
та форми автентичного тексту. Отже, при перекладі з однієї мови іншою
ключовою є необхідність враховувати дію одних і тих самих логіко –
семантичних факторів задля забезпечення смислового змісту тексту, але при
цьому варто також зберегти його стилістичні, експресивні та інші
особливості відповідно до норм даної мови.
Сучасне українське перекладознавство може пишатися своїми
здобутками, вченими-теоретиками та перекладачами-практиками. Варто
згадати таких вітчизняних корифеїв перекладознавства: Роксолану Зорівчак,
В'ячеслава Карабана, Тараса Кияка, Ладу Коломієць, Віктора Коптілова,
Ілька Корунця, Марину Новикову, Віталія Радчука, Олександра Фінкеля,
Олександра Чередниченка, Леоніда Черноватого, Світлану Швачко, Артура
Гудманяна, Олександра Ребрія.
У широкому сенсі термін "теорія перекладу" протиставляється терміну
"практика
перекладу"
і
при
такому
розумінні
збігається
з поняттям"перекладознавство".
У більш вузькому сенсі "теорія перекладу" включає лише власне
теоретичну частину перекладознавства і протиставляється його прикладним
аспектам.
У теорії перекладу розрізняються такі основні напрямки.
Загальна теорія перекладу вивчає універсальні закономірності процесу
перекладу взагалі та залежно від жанру перекладних текстів, визначає
теоретичні засади міжмовних, стилістичних, функціональних й інших
відповідників, специфіку усного та письмового перекладу тощо. О. В.
Федоров визначав загальну теорію перекладу як «систему узагальнення,
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застосовувану до перекладу різних видів матеріалу з різних мов на різні
мови» [2].
Спеціальні теорії перекладу досліджують специфіку різних видів
перекладацької діяльності (переклад усний, письмовий, синхронний,
послідовний, абзацно – фразовий тощо) й особливості, своєрідність і
закономірності, зумовлені жанром твору, що перекладається (переклад
художньої, наукової, технічної, публіцистичної та іншої літератури).
Часткові теорії перекладу виявляють особливості перекладу з однієї
конкретної мови на іншу, типи відповідників між конкретними мовними
одиницями та явищами, види оказіональних мовленнєвих відповідників,
індивідуальних стилістичних прийомів перекладачів тощо. За О. В.
Федоровим, це «підсумки роботи дослідження перекладу з однієї конкретної
мови на іншу та перекладу конкретних видів матеріалу» [4].
«Загальне та часткове завжди взаємопов‘язане. Часткові теорії
перекладу спираються на широкий емпіричний матеріал, збагачують
загальну теорію, роблять її достовірнішою та доказовішою, – підкреслює В.
С. Виноградов [3].
Історія теорії та практики перекладу пов‘язана з дослідженням
історичних етапів й основних напрямків перекладацької діяльності,
періодизацією перекладів, варіюванням уявлень про сутність перекладу, роль
перекладної літератури в національних літературах тощо.
Теорія машинного перекладу є підґрунтям моделювання процесу
природного перекладу. Вона спрямована на комп‘ютерне програмування та
створення автоматичних систем перекладу з однієї мови на іншу переважно
науково-технічних і ділових текстів [2].
Теорія машинного перекладу ґрунтується на доробку ряду дисциплін:
по – перше, математичної теорії інформації, яка накопичила значний
потенціал обчислення інформаційних структур, досліджень кодування й
декодування інформації;
по – друге, кібернетичної науки, що дала підстави вважати можливим
перекодування текстів з однієї мови на іншу при відносному збереженні
смислу й визначила нові напрями лінгвістичних досліджень;
по – третє, когнітивної науки, зокрема, генеративної граматики Н.
Хомського, який висунув плідну ідею багаторівневого моделювання мови,
розробив ряд універсальних обмежень на трансформації синтаксичних
структур.
Деякі дослідники вважають, що у сучасному перекладознавстві існують
ще два розділи: практикологія перекладу, яка включає в себе соціологію
перекладу, редакційну роботу над перекладом, методологію критики
перекладу, та дидактика перекладу, що вивчає питання навчання
перекладачів і складання посібників для них [3].
Оскільки переклад - це передавання змісту того, що було висловлено, то
перекладаються не слова, граматичні конструкції чи інші засоби мови
оригіналу, а думки, зміст оригіналу. Згідно з теорією перекладу немає
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неперекладних матеріалів, є складні для перекладу тексти. Труднощі під час
перекладання пов'язані з недостатнім знанням мови оригіналу, мови, якою
перекладають, або з відсутністю в цій мові готових відповідників.
Список використаних джерел:
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Наталія Салій
Науковий керівник: Ткачук І.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Сучасні соціально-економічні умови в Україні висувають на перший
план питання підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців,
формування в них зацікавленості у здобутті професії та прагнення
самовдосконалення. Важливим є те, що процес засвоєння знань дисциплін
гуманітарного циклу дозволяє формувати студента не як «вузького»
спеціаліста, який виконує призначені йому функції, що призводить до
стандартизації особистості, а багатогранну гармонійну особистість, здатну
розкрити і реалізувати власний потенціал, зокрема лідерський, оскільки
поняття «гуманітарний» (від лат. humanitas – людська природа, освіченість)
означає «звернений до людської особистості, до прав та інтересів людини»
[2, с.421].
Метою статті є, по-перше, з`ясувати, якими знаннями, вміннями та
навичками повинен оволодіти студент на заняттях гуманітарного циклу; подруге, сформулювати мету професійної підготовки майбутніх фахівців на
заняттях із гуманітарних дисциплін.
Виникає необхідність визначити, якими знаннями, вміннями та
навичками повинен володіти студент у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін. Проаналізувавши низку робіт видатних науковців та педагогів, які
досліджували ці питання: Р. Мартинова, С. Єрмоленко, Н. Красногової, Є.
Дудинової, А. Мироненка, Г. Навчука, О. Проскурняк, та зваживши особисті
міркування можна акцентувати на таку практику навчання: постійна активна
соціальна взаємодія; співробітництво та сумісна діяльність; самостійний
пошук знань та ініціативність; багатостороння комунікація; самокритика та
самоконтроль; комунікативні вміння; розвиток творчих здібностей;
самонавчання; особиста відповідальність за свій професійний розвиток.
У звичайних реаліях студенти мають певні уміння щодо виконання тих
чи інших завдань і працюють відповідно до «шаблону», в них є розуміння
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певної структури як діяти у тій чи інший ситуації, як виконувати завдання.
Відповідно до цього вони працюють і виконують поставлені задачі і
отримують певний результат. Проте дуже важливо, щоб студент не
зупинявся на цьому, а розвиток йшов далі, тому що лише такий характер
навчання не приносить користі, в такому випадку це лише чисто формальне
виконання роботи [1, с.9-11].
Найвищій рівень розвитку особистості студента - творчій. Він формує
творчу особистість не лише як майбутнього фахівця, а загалом особистість у
соціумі. Даного рівня дуже важливо досягати кожному студенту, оскільки
ринок праці України навантажений людьми, які виконують свою роботу
клішіровано, не привносячи свою індивідуальність в роботу. Необхідні саме
творчі люди, які будуть привносити щось нове, розвивати нашу науку,
працювати на благо своєї країни, привносячи нові ідеї в свою професію. На
цьому рівні студенти мають своє бачення, враження про те, як треба
виконувати роботи, шукають свої підходи, згодні чи незгодні з думками
інших людей і формують свою думку, які можуть у своєму навчанні
переносити до інших [5, с.358].
Залучення до творчої діяльності здійснюється в процесі вивчення
дисциплін гуманітарного циклу. Наприклад під час читання текстів
пропонується продовжити текст, змінити кінцівку чи зобразити закінчення
художними засобами, заохочується участь в груповому творчому процесі,
студенти перебувають у режимі спілкування з чим-небудь або з ким-небудь:
художнім текстом, уявленим автором, літературним героєм, критиком,
реальним співрозмовником, викладачем та ін. [4, с. 32–39].
Такий творчій досвід можна отримати в ході виконання тих чи інших
завдань. Це може бути як індивідуальна робота, так і групова. Студенти
пишуть твори, перекладають тексти, висловлюють думки, творчо аналізують
ситуацію і так чином вони формують власне бачення кожної ситуації. Це такі
завдання як, наприклад, написання курсових, наукових, дипломних робіт.
Студент обирає проблематику, працює над нею самостійно, проводить
дослідження і головне бачить свій результат.
Такий підхід сприяє розвитку мислення, мовлення, фантазії, емоційної
сфери, особистих здібностей, формуванню моральних почуттів, вольових
якостей, самосвідомості і самоконтролю, уміння співпрацювати та
взаємодіяти.
Отже бажана установка в процесі навчання студента – творча складова
і оригінальність мислення, намагання реалізувати індивідуальні цілі навчання
на основі вимог до змісту навчання на заняттях із гуманітарних дисциплін
усвідомлюючи, що це все студент робить в першу чергу для особистого
розвитку. Зокрема розвивати професійні комунікативні навички, навички
постійної активної соціальної взаємодії, співробітництва, самостійного
пошуку знань та ініціативності, раціональну самокритику, самоконтроль,
розвиватиме творчі здібності та вміння виробляти нові знання на основі свого
практичного досвіду, відповідальності за своє професійне зростання;
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підвищуватиме мотивацію до професійної діяльності та забезпечить
підвищення успішності.
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ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
Вивчення англійської мови слід розглядати як особливий вид людської
діяльності. Це передбачає наявність в учнів умінь управляти своїми знаннями
і проектувати майбутню діяльність. У цьому сенсі особливу увагу слід
приділяти розвитку абстрактного мислення учнів, вміння співвідносити
когнітивний потенціал з реальними запитами суспільства, так само як
збагачення емоційно-ціннісної сфери особистості учня. Слід розглядати
англійську мову як розвиток і передачу індивідуального знання і перехід
його в колективне знання. Англійська мова складає основу іншомовного
когнітивного потенціалу, а він, у свою чергу, іншомовної компетенції, і
створює передумови до розвитку мовномисленнєвої діяльності, а це визначає
вміння особистості управляти знаннями і діяльністю.
Англійська мова в умовах навчання не може в такій мірі, як рідна,
служити засобом «присвоєння» [3, c. 12] суспільного досвіду, знаряддям
пізнавальної дійсності. Оволодіння англійською мовою найчастіше
визначається задоволенням навчально-пізнавальної потреби, передбачає
усвідомлення форми вираження власної думки на мові, що вивчається.
Вивчення англійської мови є засіб «розвитку діалектичного мислення» [5, c.
137]. Якщо вважати метою навчання англійської мови навчання іншомовного
спілкування, розвиток особистості учня і створення умов особистісного
самовизначення, то виникає необхідність визначення таких характеристик
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мови, які співвідносяться з інтелектуальними, особистісними особливостями
учня.
Першу групу складають характеристики мови, що відображають
соціальні функції мови: спілкування як форма соціальної взаємодії;
ідентифікація, ототожнення; присвоєння суспільно-історичного, соціального
досвіду; прилучення до культурних, історичних цінностей.
До другої групи належать характеристики мови, за допомогою яких
реалізуються інтелектуальні функції людини: співвіднесення індивіда з
предметною дійсністю через її номінацію, індикацію; узагальнення в процесі
формування понятійного апарату; розширення, диференціація, уточнення
понятійно-категоріального апарату; розвиток пізнавального інтересу;
задоволення комунікативної та пізнавальної потреби; вирішення
комунікативних, пізнавальних і професійних завдань.
Третю групу складають «особистісні» [1, c. 165] характеристики мови.
«Особистісна» характеристика та рідної та іноземної мов виражається в тому,
що мова виступає як засіб рефлексії, самовираження і саморегуляції. У
широкому сенсі мова є єдиною формою існування усвідомленого (рефлексія)
і неусвідомлюваного (саморегуляція, самовираження).
Англійська мова може визначати і направляти мислення, оскільки
людина, народжуючись в певному соціумі, в тій чи іншій мірі обмежена
рамками історичного і культурного розвитку даного суспільства, що, в свою
чергу, знаходить відображення і в особливостях фонетичних, лексичних,
граматичних норм даної мови, культурні і мовні чинники впливають на її
розумовий і особистісний розвиток [2, с. 131].
Якиманська І. С. вважає, що основним принципом навчання англійської
мови є її особистісно орієнтована спрямованість, спрямованість на мовну
особистість учня. Мовна особистість є багатошаровий і багатокомпонентний
набір мовних здібностей, умінь, готовності до здійснення мовних вчинків
різного ступеня складності, вчинків, що включають виявлення і
характеристику мотивів і цілей, що є рушійним розвитком особистості, її
поведінкою, і в кінцевому підсумку визначають ієрархію смислів і цінностей
в мові моделі світу.
Д. Слобін, вивчаючи проблему лінгвістичної відносності і детермінізму і
керуючись припущенням про дійсний вплив англійської мови на розвиток
особистості, виокремлює три чинники, які необхідно враховувати: природу
мовних даних, природу поведінкових даних, каузальну природу існуючих
між ними зв'язків.
Природа мовних даних являє собою інтеграцію історичних,
культурологічних і географічних обставин; джерелом природи поведінкових
даних є культура, економіка і політика, а також визначається мовними
даними. І саме каузальний зв'язок мовних і поведінкових даних, мабуть,
може в якійсь мірі визначити ступінь впливу конкретної мови на пізнавальні
процеси, на розвиток особистості. "Носіям деяких мов легше говорити і
думати про певні речі тому, що сама мова полегшує їм цю задачу» [4, с. 45].
202

У процесі навчання іноземної мови студент перебуває в певному
соціальному оточенні: постійно вступає в контакт зі своїм викладачем і
одногрупниками. Такий вплив формує у нього вміння вивчати і оцінювати
якості інших людей і колективу в цілому, сприяє набуттю соціального
досвіду спілкування з людьми. Етичні норми, якими користуються товариші,
викладач, їх погляди, ставлення до праці, до навчання, дисциплінованість,
цілеспрямованість, повагу один до одного, смаки - все це сприймається
студентами, як суспільні норми, засвоюється ними і буде включено в
структуру поведінки особистості [6, c. 217].
Кожній людині в тій чи іншій мірі властиві здатність і бажання діяти
відповідно до своїх внутрішніх цілей і потреб, зберігати свою
індивідуальність, приймати власні рішення щодо можливих вчинків, які не
регулюються ззовні. З реалізацією здатності людини до автономного
навчання пов'язують можливість значного підвищення ефективності
навчання іноземним мовам.
У вченнях багатьох лінгвістів, психологів, методистів вивчення
англійської мови розглядається як потужний фактор розвитку особистості.
Більш того мова дає внутрішню свободу і можливість формувати внутрішні
критерії, самовизначатися, що є певним імпульсом до самостійного життя і
діяльності. Додаткова освіта дає простір, зокрема мовне, особистісне
самовизначення дитини-підлітка-юнака (дівчини), здійснюване через
виявлення і стимулювання його (її) пізнавальних інтересів і потреб,
актуалізацію і розвиток його (її) потенційних здібностей і можливостей,
професійну орієнтацію та допрофесійну підготовку.
Список використаних джерел:
1. Бонк Н. А. Учебник английского языка [Текст] / Н. А. Бонк. – М.:
ДеКонт, 1997. – 527 с.
2. Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник / В. П. Селянин. – М.:
Флинта; Московский психолого-социальный институт, 2003. – 232 с.
3. Комарова Э. П., Трегубова Е. Н. Эмоциональный фактор: понятие,
роль и формы интеграции в целостном обучении иностранному языку //
Иностранный язык в школе. - 2000. - ғ 6.- С.11-15
4. Лазарева Е. В. Раннее обучение английскому языку средствами
искусства: воспитание человеческой природы // Иностранные языки в школе.
- 1996. - ғ 2. - С.42-50
5. Румянцева И. М. Психология речи и лингвопедагогическая
психология. / И. М. Румянцева. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2004. – 319 с.
6. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.
Г. Тер-Минасова. – М.: Изд-во Московского университета, 2004. – 347 с.
Альберт Слободянюк
Науковий керівник: Костюк Н.П., ст.викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
203

ПРАВО ЛЮДИНИ НА БЕЗКОШТОВНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ:
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
Безкоштовна медична допомога - це вже явище не новітнє в історії
багатьох країн світу, в тому числі в Україні. Дана норма права яскраво
працює на благо людей допомагаючи їм. У високорозвинених країнах світу її
порушення мінімальне, але чи все так добре в Україні? Проблема досить
вагома в нашій країні, тому причини її виникнення і наслідки ми знайдемо.
Право на безкоштовну медичну допомогу в Україні: конституційна
декларативність і практична реалізація. Насправді, хто ж винен у тому, що
пацієнти вимушені оплачувати своє «безкоштовне лікування»? Проблема
реалізації конституційно задекларованого права людини на отримання
безкоштовної медичної допомоги в Україні стає все актуальнішою у світлі
сумної статистики наслідків захворюваності та смертності. Ми лише чуємо,
що медицина ніби «безкоштовна», але, прийшовши до лікаря, ми віддаємо
усе, аби отримати повноцінне лікування. Тоді хто ж винен у цій проблемі?
Можливо, лікарі, які нахабно здирають з людей гроші чи держава, яка
невзмозі забезпечити усім необхідним МОЗ?
Лише вищі органи державної влади можуть вплинути на зміну цієї
ситуації. Проблема криється у малому фінансуванні МОЗ, у закупівлі
необхідних ліків для надання безкоштовної медичної допомоги. Вищі чини
влади не бажають віддавати гроші на забезпечення нашого лікування.
Дійсно, Конституція України [надалі за текстом — КУ] визнала життя і
здоров‘я людини найвищою соціальною цінністю і держава проголосила
гарантом забезпечення та утвердження прав і свобод людини [1,c.2 КУ].
Визнавши своїм пріоритетним напрямком турботу про охорону здоров‘я
людини, держава прописує і процес реалізації цієї конституційної норми:
«…забезпечення державним фінансуванням відповідних соціальноекономічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони
здоров‘я медична допомога надається безоплатно.» (ст. 49 КУ).
Ознайомившись зі змістом ст. 49 КУ пересічні громадяни розуміють, що
їм державою гарантоване отримання безкоштовної медичної допомоги за
кошти державного фінансування.
На нашу думку , спроба надати тотальну «безоплатну медичну
допомогу» – це утопія. Для вирішення цієї складної проблеми держава, поперше, повинна внести зміни до ст. 49 КУ щодо звуження кола надання
безкоштовних медичних послуг. Реально реалізовувати декларативну норму
про розвиток недержавних (приватних) ЛПЗ, можливо, з додатковими
пільгами в оподаткуванні. Таким чином, держава надасть можливість
запровадити здорову конкуренцію серед державних і приватних медичних
установ, а людині – можливість вибрати оптимальний ЛПЗ з медичними
послугами тієї якості, яку пацієнт бажав би отримати.
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Конституція України гарантує нам безліч наших прав, але ,нажаль,
сьогодні не кожен ними може скористатись. «Безкоштовна медична
допомога» гарантується в нашій країні, проте ми не спостерігаємо
обов‘язковість у її виконанні. Вирішення цієї проблеми неможливе без
«перезапуску» влади.
Я вбачаю вирішення проблеми у запровадженні так званої
накопичувальної системи страхування життя і здоров‘я. Громадянин на
протязі своєї трудової діяльності буде в змозі сама забезпечити себе
безкоштовним лікуванням. Щомісячно певний відсоток від її заробітної
плати буде надходити в особистий «кабінет» громадянина. У випадку
захворювання особи,вона буде в змозі лікувати себе самостійно і особисто
розпоряджатись коштами, що знаходяться в накопичувальній системі.
Люди, що не мають змоги працювати(психічно хворі, діти-сироти, люди
з обмеженими можливостями) будуть отримувати безкоштовну медичну
допомогу за фінансування держави. Таким чином, державний апарат менше
буде витрачати на закупівлю препаратів, а кошти, що залишились будуть
використанні в інших сферах діяльності.
Ще одним регулятором проблеми може бути процес реформування
системи охорони здоров‘я. Слабкість інститутів громадського суспільства,
бідність медичних працівників, консервативність мислення більшості з них
не дозволяють громадським організаціям медиків реформувати систему
охорони здоров‘я.
Але й за умови самодостатності державних органів системи охорони
здоров‘я, громадських організацій медичних працівників, реформування
повинно розпочатися ззовні. Має бути політична воля керівництва держави
до дій. Останні, у свою чергу, повинні носити системний і комплексний
характер.
Процес реформування системи охорони здоров‘я досить тривалий за
часом і вимагає усвідомлення й участі в ньому не тільки лікарів, але й
політиків, управлінців, учених, всього українського суспільства.
При цьому важливою передумовою ефективності реформування в
медичній галузі є активна, цілеспрямована робота органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади на місцях.
Час вимагає кардинальних змін у підходах до вирішення проблем
системи охорони здоров‘я. Забезпечення державних гарантій щодо надання
безоплатної медичної допомоги залежить від економічної спроможності
держави, від можливості держави забезпечити фінансування закладів
охорони здоров‘я.
На даний час фінансування закладів охорони здоров‘я сягає лише 40%
від потреби і здійснюється за так званим «подушним» принципом.
Нестача державних коштів призводить до того, що безоплатна медична
допомога заміщується платною: наприклад, створюються так звані «лікарняні
каси», які завуальовано під добровільні внески; здійснюють збір коштів
громадян за надання медичної допомоги тощо.
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Отже, враховуючи наведене, кардинальних змін потребує чинне
законодавство в сфері охорони здоров‘я, зокрема, щодо вирішення питань
стосовно визначення гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги;
видів та порядку надання платних медичних послуг у державних і
комунальних закладах охорони здоров‘я; умов запровадження медичного
страхування.
Сплачуючи податки, виконуючи усі обов‘язки, громадяни України не
можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу? Ну, друзі, це
нонсенс. Якщо ж ми все-таки плануємо рухатись у ЄвроСоюз, то потрібно
щось змінювати у внутрішній будові апарату держави, змінити погляди на
демократичне життя громадян і стати дійсно правовою державою.
Список використаних джерел:
1. Конституція України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:
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3. Мацегорін О.І. Цивільно-правова природа права на життя / О.І.
Мацего- рін // Часопис Київського університету права. — 2008.
4. Конституція України:[Електронний ресурс ], [ст.93 ]
5. [ст.89] Регламенту Верховної Ради України
Аліна Слободянюк
Науковий керiвник : Шостак У.В., к.психол.н., ст. викладач
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ
Процес реформування системи освiти в Українi, зумовлений потребами
часу, передбачає сьогоднi пiдготовку квалiфiкованих спецiалiстiв iз високим
рiвнем знання iноземної мови. Конкурентоспроможнiсть сучасного фахiвця
залежить не тiльки вiд оволодiння студентом майбутньою спецiальнiстю, але
i вiд його рiзнобiчної гуманiтарної культури, творчого мислення, вихованостi
та, в першу чергу, знання iноземних мов.
У сучасних умовах iноземне спiлкування стає суттєвим компонентом
професiйної дiяльностi. Саме тому все бiльше уваги придiляється
врахуванню фахової специфiки при вивченнi iноземної мови, її
спрямованостi на реалiзацiю завдань професiйної дiяльностi. Вiдповiднi новi
вимоги висуваються до методики викладання iноземних мов у рiзних
навчальних закладах.
Останнiм часом все бiльше уваги придiляється питанню навчання
iноземної мови як мови професiйної взаємодiї. Проблема практикоорiєнтованого навчання iноземної мови дослiджувалась багатьма авторами
(A.Ватерс, Н.Д.Гальскова, А.В. Леонтєв, О.Г. Поляков, T. Хатчинсон, та
iншi), однак її актуальнiсть не втрачається в наш час у зв‘язку з тим, що
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рiвень володiння iноземною мовою студентiв економiчних спецiальностей не
завжди вiдповiдає сучасним вимогам.
Метою даного дослiдження є визначення необхiдностi вивчення
iноземної мови як умови успішної самореалізації студентів.
Навчання iноземнiй мовi було й залишається невiд'ємною складовою
процесу формування сучасного фахiвця. Щодо значимостi виконання
соцiального замовлення свiдчить той факт, що показник рiвня володiння
iноземною мовою включений у квалiфiкацiйну характеристику випускника
вузу [1].
Мета навчання iноземної мови у вищих навчальних закладах полягає у
формуваннi у студентiв iншомовної професiйно-спрямованої комунiкативної
компетенцiї – умiнь i навичок здiйснювати спiлкування в уснiй i письмовiй
формi у межах професiйної сфери i тематики, визначених програмою для
кожного фаху, дотримуючись традицiй i норм, усталених у країнi, мова якої
вивчається.
Студентам – майбутнiм фахiвцям – необхiдно набути iншомовної
професiйно-спрямованої комунiкативної компетенцiї, яка вважається
сформованою, якщо майбутнiй фахiвець використовує iноземну мову, щоб
самостiйно отримувати i розширювати свої знання i досвiд.
Професiйна iншомовна комунiкативна компетенцiя складається з шести
компонентiв:
– лiнгвiстичної компетенцiї (здатнiсть комунiканта продукувати та
розумiти усне та письмове мовлення вiдповiдно до норм системи мови);
– соцiолiнгвiстичної компетенцiї (здатнiсть комунiканта продукувати та
розумiти усне та письмове мовлення вiдповiдно до тих культурних норм, якi
iснують у певнiй мовнiй та культурнiй спiльнотi);
– прагматичної компетенцiї (здатнiсть комунiканта продукувати та
розумiти усне та письмове мовлення вiдповiдно до власних цiлей i намiрiв,
взаємовiдносин з iншими комунiкантами, конкретної комунiкативної
ситуацiї);
– формально-логiчної компетенцiї (здатнiсть продукувати логiчно
побудованi та зв‘язнi уснi та письмовi висловлювання i вмiння передавати цю
зв‘язнiсть та логiчнiсть через спецiальнi формальнi мовнi засоби, а також
здатнiсть комунiканта розумiти логiку та взаємозв‘язок усних та письмових
висловлювань, що ним сприймаються, у тому числi орiєнтуючись на
формальнi мовнi засоби зв‘язку;
– психологiчної компетенцiї (вмiння доводити свою точку зору,
переконувати партнерiв по уснiй або письмовiй комунiкацiї, вмiння знайти
правильний пiдхiд до них та багато iнших суто психологiчних вмiнь);
– предметної компетенцiї (обiзнанiсть у предметному змiстi
спiлкування) [3].
Найбiльш розповсюдженими є вивчення англiйської та нiмецької мов
студентами економiчних спецiальностей.
207

Адже, англiйська мова – це офiцiйна мова мiжнародного бiзнесу та
торгiвлi, Iнтернету i технiки, науки i мистецтв. 80% дiлового мовного
простору займає саме вона.
Нiмецька мова – це мова технiки i фiнансiв. За останнi п'ять рокiв попит
на неї значно вирiс, з'явилося багато нiмецьких партнерiв та iнвесторiв.
Iнтенсивно iмпортуються товари з Нiмеччини, наприклад, сантехнiка, меблi,
електронiка, автомобiлi. А отже, потрiбнi люди, якi можуть з цими
iмпортерами спiлкуватися. Знання нiмецької мови також вiтається в
представництвах нiмецьких банкiв [2].
Сучасний фахiвець економiчного профiлю має вивчати можливостi
закордонних партнерiв, їхню роботу, досягнення з метою впровадження
кращих результатiв у свою роботу; за допомогою технiчних засобiв зв'язку,
безпосереднього спiлкування пiдтримувати дiловi контакти, вести дiлову
бесiду iз закордонними партнерами, в тому числi й однiєю з iноземних мов;
добирати лiтературнi джерела, при необхiдностi використовувати
загальнонауковi та специфiчнi методи збирання первинної iнформацiї,
застосовуючи науковi методи обробки iнформацiї [1].
Однак незважаючи на всезростаючу роль iноземної мови, перед
викладачами та студентами економiчних спецiальностей стоїть проблема
обмеженої кiлькостi годин, видiленої на вивчення iноземної мови. Саме тому
в таких умовах повиннi використовуватися саме тi методи та технологiї
навчання, застосування яких сприятиме рацiональному використанню часу
вiдведеному на проведення практичних занять та самостiйної роботи
студентiв, яка набуває особливої актуальностi при вивченнi iноземної мови,
оскiльки стимулює студентiв до роботи з необхiдною спецiалiзованою
лiтературою, виробляє навички самостiйного опрацювання матерiалу. Тiльки
практико-орiєнтоване навчання вiдповiдає вимогам сучасного життя та
сприяє формуванню особистостi майбутнього професiонала.
Таким чином, за допомогою ефективного використання новітніх
педагогічних технологій, цілеспрямованої роботи з обміну інформацією на
вербально-логічному рівні у студентів спостерігатиметься стійка мотивація
для подальшого вдосконалення знань з іноземної мови. Це досить чітко
виражається в плануванні усвідомленої самостійної роботи студентів з
іншомовними текстами професійного спрямування, в умінні активно
використовувати свої знання з іноземної мови в процесі комунікації за
межами навчального процесу, що сприятиме їх самоактивізації,
самореалізації і дозволятиме самим визначати додаткові навчальні цілі.
Список використаних джерел:
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6. Фещук А.М. Необхiднiсть вивчення iноземних мов студентами
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Марія Сльота, Віталій Христич
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сучасні тенденції в розвитку освіти в контексті євроінтеграції створили
необхідність реформування та вдосконалення всієї системи освіти в цілому,
впровадження нових освітніх, культурних, науково-технічних стандартів,
спрямованих на інтеграцію системи освіти України до європейського
простору. В контексті європейського простору основними особливостями
сучасної освіти є орієнтація на особистість, забезпечення комфортних умов
отримання освіти, підготовка особистості до функціонування в складних
умовах суперечливого соціуму; формування таких рис, як толерантність,
сприйняття інших культур, релігій, цінностей, уміння спілкуватися з їхніми
носіями, стати громадянином глобалізованого суспільства.
Водночас розвиток України зумовлюється орієнтацією на основні
цінності західної культури, такі як парламентаризм, права особистості,
лібералізація, свобода вибору, отримання освіти будь-якого рівня, що є
невід‘ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства.
Важливою складовою проєвропейської системи освіти є впровадження
сучасних освітніх технологій, головними аспектами яких є: технологізація
всіх видів наукових досліджень (природничих, математичних, хімічних,
гуманітарних, соціальних, політологічних, культурологічних тощо);
перерозподіл державного фінансування зі сфери фундаментальних
досліджень у сферу технологічних, у розвиток соціальної та інформаційної
інфраструктури науки; впровадження сучасних комп'ютерних і мережевих
технологій; безперервна модернізація та інтеграція науково-дослідних і
освітніх систем, підвищення національного престижу освіти, технологій і
науки, їхня орієнтація на вирішення проблем стійкого розвитку й усунення
загроз дестабілізації у глобальному і локальному масштабах; зростання і
широке застосування нових інформаційно-освітніх технологій.
Головними напрямами цього процесу мають стати:
- створення
предметно-орієнтованих
навчально-інформаційних
середовищ, які дозволяють використовувати мультимедійні засоби, системи
гіпермедіа, електронні підручники та ін.;
- освоєння засобів комунікації (комп'ютерної мережі, телефонного,
телевізійного, супутникового зв'язку для обміну інформацією);
209

- навчання правил і навичок "навігації" в інформаційному просторі;
- розвиток дистанційної освіти.
Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує
вітчизняну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об'єднувати в межах
класичної освіти, а саме навчання, працевлаштування, планування кар'єри,
безперервну освіту. В порівнянні з класичними технологіями, інноваційні
характеризуються цілою низкою особливостей, серед яких найважливішими
є: суб‘єктивний тип та характер взаємовідносин між студентами та
педагогом; діалогічний, демократичний та рефлективний стиль взаємодії;
групові та колективні форми організації навчального процесу; проблемні,
пошукові, еврестичні та дослідницькі методи навчання; ефективні способи
отримання та засвоєння інформації, які орієнтовані на пошуково-мисленнєву
діяльність. Слід зазначити, що в контексті таких взаємовідносин, педагог
виконує функцію організатора співдружності, посередника, консультанта та
керівника пошукової діяльності студентів, водночас студент має активну
особистісну позицію, мотив до самовдосконалення та інтерес до навчальної
діяльності.
Важливу роль і місце в контексті євроінтеграції має інтерактивне
навчання, суть якого полягає в тому, що навчальний процес відбувається за
умов постійної активної взаємодії учнів. Оптимізації навчального процесу за
умов інтерактивного навчання сприяє те, що в людині переважають дві
потреби -потреба постійного вдосконалення і потреба бути в безпеці. Така
безпека, або своєрідний комфорт забезпечується студентами в процесі
взаємодії, співпраці, роботі в парах чи групах.
Саме інтерактивні методи сприяють тому, що студенти опановують усі
рівні пізнання (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінювання, застосування),
розвивають критичне мислення, рефлексію, уміння вирішувати проблеми.
Одним з методів інтерактивного навчання є метод ―мозкового штурму‖,
спрямованого на розв‘язування складних завдань за обмежений час та
розвитку творчих здібностей. Суть методу полягає в тому, що необхідно
висловити найбільшу кількість ідей за невелику кількість часу, обговорити та
здійснити їхній відбір. Метод ―мозкової атаки‖ можна використовувати у
різних формах навчальної діяльності: у роботах з міні-групами, командами,
великими групами, в процесі індивідуальної роботи. Цікавим та ефективним
є також метод проектів, тобто система навчання, за якої студенти здобувають
знання і вміння у процесі планування й виконання практичних завдань –
проектів різних рівнів складності; метод, який дозволяє студентам
самостійно здобувати знання чи застосовувати вже наявні, причому замість
дій за зразком в основному виконується пошукова та дослідницька
діяльність.
Ефективному засвоєнню змісту навчання сприяє також використання
новітніх інформаційних технологій. Сукупність методів і технічних засобів
накопичення, організації, збереження, опрацювання, передачі й поширення
інформації розширює знання студентів і розвиває їхні можливості щодо
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вирішення технічних та соціальних проблем. Основні завдання сучасних
інформаційних технологій спрямовані на інтенсифікацію всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості; побудову
відкритої системи освіти; системну інтеграцію предметних галузей знань;
розвиток творчого потенціалу студентів, його комунікативної діяльності;
формування інформаційної культури студентів; реалізацію соціального
замовлення, обумовленого інформатизацією суспільства. Засобами нових
інформаційних технологій є наявні програмні засоби та текстові матеріали;
міні-підручники, довідники та презентації; інтернет-ресурси.
Важливою особливістю освітніх технологій на етапі євроінтеграції є
електронне навчання, тобто освітній простір, у якому відбувається
формування в студентів якостей і вмінь необхідних сучасній людині, а саме:
- медіаграмотність,
- критичне мислення,
- здатність до рішення творчих завдань,
- уміння мислити глобально,
- готовність працювати в команді
- громадянська свідомість
Електронне навчання передбачає інтеграцію знань та інформації з
цифрових технологій, орієнтацію на потребах особистостей, можливий
доступ до навчання будь-де і будь-коли, доступ до всього світу інформації.
Дослідження навчання ―1-на-1‖ демонструє: покращення результатів
письмових завдань; кращі аналітичні навички; залучення у процес вирішення
проблем; ефективніша співпраця у навчанні; покращення рівня відвідування
занять; безперервний процес навчання.
Таким чином, використання на практиці вище розглянутих інноваційних
технологій допоможуть досягнути поставленої мети у навчанні. В умовах
євроінтеграції державна освітня політика України зазнає радикальних змін,
що відображається у глобальних освітніх тенденціях, таких як масовість та
неперервність характеру освіти; значущість освіти для індивіда і суспільства;
орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;
адаптація освітнього процесу до запитів та потреб особистості; орієнтація
навчання на особистість; забезпечення можливостей її саморозкриття. Ці
тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток особистості,
визнання суб‘єктивності людини, тобто наявність її власної мети, інтересів та
потреб у сучасному глобалізованому суспільстві. Для забезпечення
виконання даних функцій використовується система засобів – інноваційних
технологій, які безумовно сприяють оптимізації і ефективності навчальних
процесів, створенню комфортних умов отримання освіти та формуванню в
індивідів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних та
лідерських якостей.
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FOREIGN BILINGUAL TRAINING
WITHIN HIGHER EDUCATION
Today more students study two languages at the university. And it‘s a right
choice. I‘m not an exception. English and Deutsch are my preference. Bilingualism
is a big investigation in the students‘ future especially for those who have two and
more higher educations.
In the process of bilingual (bicultural) professionally-focused training within
non-linguistic higher educational institution we observe developing of subordinate
bilingualism type, which expects interconnected students‘ mastering of native and
foreign languages, professional knowledge and skills, as well as native and foreign
cultures. According to the opinion of numerous researchers, culture – as being
multi-code phenomenon – is filled with cultural codes capable for transforming
into verbal expressions, shaped as linguistic-cultural codes [3].
Over the last decades a significant number of researches dedicated to issues of
professional foreign language training as well as peculiarities of bilingual teaching
in higher educational system have been accomplished. I.Bryskina analyzed the role
of bilingual education while training specialists of social field; besides, she
examined the mechanism of bilingualism and lingual code switching at foreign
language classes. V.Cook investigated process of the second language learning and
suggested some efficient techniques. P.Grӧβer‘s work is dedicated to the problems
of text interpreting within bilingual teaching. In his research B.Helbig gives
recommendations for more efficient bilingual foreign teaching of some specialized
subjects. J.Gumperz studied trends of linguistic and social interaction in two
communities. R.Bart underlined such linguistic-cultural codes as: social-historic,
scientific, chronological, topographic, onomastic, rhetoric, narrative, emigrational,
meta-linguistic and others. V.Krasnyh analyzed linguistic-cultural code as the
―net‖, spread by culture over the environment, separating, categorizing,
structuralizing and evaluating it. According to V.Shahovskiy‘s research, cultural
word includes ethnic world image, lingual-national outlook, based on the society
history, its stereotypes, traditions, evaluation scale and values. Notwithstanding the
significance of completed researches, not all aspects of foreign language teaching
providing specialists‘ professional development have been analyzed. In particular,
the demand for complex investigation of the phenomenon linguistic-cultural code
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switching in the process of foreign bilingual training, as well as its impact on
students‘ professional and communicative competence formation remains.
Professional communicative competence of artificial bilingual performer,
level of his mastering professional knowledge and skills‘ system, ability of using
linguistic-cultural codes, due to his personal communicative potential, covers three
basic elements:
1) lingual element – basic international communication skills (BICS) –
language tools, necessary for building efficient common communication;
2) subject element – cognitive academic language proficiency (CALP) –
language tools, necessary for professional activity (specialized terms, notions,
clichés);
3) bicultural element – knowledge of foreign and native language culture [2].
Major part of the lingual element is the artificial bilingualism opposed to
natural two-languages mastering. Being a linguistic phenomenon, bilingualism
expects mastering two linguistic-cultural codes and abilities to use these gained
signs systems within intercultural communication. The notion of ―linguisticcultural code‖ highlights close connection and similar importance of both:
language and culture, for humans‘ effective communication. The basic factor of
communication efficiency is the unity of separable cognitive-communicative
environment. Students master two languages at different levels as far as there are
no identical language and culture operation fields. For that reason, bilingualism
notion identification is not characterized by the demand of absolute fluent native
and foreign languages mastering.
Skills developing in the process of consequent usage of two linguistic-cultural
codes follows in the same directions, although their steps do not coincide: in
artificial bilingualism case, development of skills and abilities of mastering two
languages initiates from two different start-points (in the beginning of cognitive
activity native language skills and abilities have already been mostly formed and
only require their improvement, while foreign language skills and abilities
mastering level remains at its initial stage). The process of natural bilingualism
development can‘t be divided into phases, unlike artificial, where definitely staged
estimation can be crucial for receptive, receptive-productive and productive types
of activity [1].
My first high education is Management of Trade Organization. I believe I can
succeed in my career thanks to foreign languages. Nowadays international
communications are developing, international values, traditions and experience are
interconnecting. So, bilingualism is a key to success.
References:
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Arbeit mit Franzoesischsprachigen Texten, Tuebingen Stauffenburg, 2001.
3. Shahovskyi, V. ―Literature Inside-text as the Key to the Cultural Memory
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ
СФЕРИ ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В сучасних умовах, вивчення іноземної мови у вищих закладах освіти є
важливим напрямком оптимізації підготовки нової генерації спеціалістів.
Цілком очевидно, що на тлі процесів глобалізації все більшого значення
набувають іншомовні комунікативні здібності сучасних спеціалістів. При
цьому все більшої актуальності набуває завдання удосконалення процесу
формування іншомовної компетенції, що є невід‘ємним компонентом
повноцінної професійної підготовки та передумовою продуктивної
діяльності фахівців у галузі туризму.
Сучасні соціально-культурні тенденції розвитку суспільства ставлять
нові вимоги до змісту вищої освіти:
1. Гуманізація освіти. Вона спрямована на подолання протиріч між
вузькопрофесійною та загальнокультурною підготовкою студентів на основі
знань про людину і людську діяльність.
2. Формування у майбутніх спеціалістів умінь організаторської та
управлінської діяльності – навчання студентів методом роботи з людьми,
вмінню позитивно впливати на них і будувати відносини з ними.
3. Формування творчого мислення та інтелектуальних здібностей
спеціалістів, вмінню вчитися.
Важливим є володіння універсальними для всіх мов і культур
еталонними
стандартами,
фактами;
урахування
специфічного,
індивідуального, автентичність сприймання засвоєння інформації; її
культурна і когнітивна ідентифікація; збіг в ціннісних орієнтаціях і
судженнях
В процесі оволодіння іноземною мовою відбувається когнітивний
розвиток особистості суб'єкта навчання. Парадигма його розумових дій
повинна бути включена в процес пізнання нової цивілізації, культури, які
відрізняються багатьма параметрами, категоріями, рівнем абстрагування,
обсягом понять.[1]
Оволодіння іноземними мовами – тривалий процес, важлива передумова
особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Ефективна
іншомовна підготовка фахівців / майбутніх фахівців сфери туризму вимагає
якісно нових підходів до змістової та організаційно-методичної сторін
лінгводидактичної діяльності. При цьому не викликає сумніву, що основним,
методичним принципом навчання іноземної мови має залишатися принцип
комунікативності.
Даний підхід особливо актуальний у підготовці спеціалістів для
туристичної галузі, оскільки він полягає у створенні таких ситуацій, що є
максимально наближеними до особливостей реального процесу комунікації.
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Однією з найважливіших складових загального рівня володіння
іноземною мовою спеціалістів, які працюють в галузі туризму, є їхня
соціокультурна компетенція. Міжкультурний підхід до навчання дає
можливість адекватно сприймати іншомовні поняття та вживати їх у
різноманітних соціально-зумовлених ситуаціях.
Серед низки іншомовних компетенцій фахівців галузі туризму чільне
місце займає лексична компетенція як невід‘ємний компонент компетенції
лінгвістичної.
Формування компетентності, тобто здатності застосовувати знання та
вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем
сучасної освіти. Компетентністний підхід до підготовки фахівців у ВНЗ
полягає в набутті та розвитку у студентів набору ключових,
загальногалузевих та предметних компетенцій, які визначають його успішну
адаптацію в суспільстві.
Формування мовленнєвих і комутанікативних компетенцій відбувається
шляхом:
1. поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему іноземної
мови, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях
спілкування та вдосконалення вмінь і навичок спілкування в науковій та
офіційно-діловій сферах, оволодіння різноманітними стратегіями і тактиками
ефективної комуніації, генерування вартісних зразків власної мовленнєвої
творчості, виховання потреби самоосвіти і самооцінки для постійного
вдосконалення особистісно–мовленнєвої діяльності;
2. розвитку вмінь і навичок переконливо викладати свої думки,
дискутувати, використовуючи різні способи аргументації, вести діалог із
співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету; працювати
з різними типами текстів, у тому числі й з мовними формами різних жанрів,
стилів і підстилів;
3. оволодіння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні явища й
факти, коментувати їх, оцінювати їх під кутом зору нормативності,
відповідності ситуації спілкування;
4. формування дослідницької компетенції, удосконалення вмінь і
навичок самостійної роботи з науковим текстом, різноманітними джерелами
наукової інформації, зокрема електронної, розвиток умінь інформаційної
переробки тексту, пошук інноваційних технологій.
На основі комунікативних умінь і навичок встановлюється
комунікативна компетентісність як здатність користуватися мовою залежно
від ситуації.
Сьогодні актуальною є розробка нової моделі гуманітарної освіти,
формування мотивації навчання дає можливість впливати на оцінку структур
навчання, які пропонуються студенту; на визначення проміжної і кінцевої
мети; на побудову педагогічного процесу, який відповідає інтересам, цілям,
потребам студентів.
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Для цього в процесі вивчення іноземної мови приділяється увага
комунікативній функції студентів, а також пізнавальній - в такому обсязі і
співвідношенні, які були б необхідними і доцільними з точки зору кінцевих
цілей навчання студентів вузу.
При цьому, головними завданнями вищої освіти в сфері вивчення
іноземних мов є:
- забезпечення фундаментальної наукової, професійної і практичної
підготовки студентів;
- здобування знань і навичок володіння іноземної мови студентами
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання,
інтересів і здібностей;
- удосконалення наукової і професійної підготовки.
Успішне вирішення цих завдань в значній мірі залежить від того, як
швидко та інтенсивно відбудуться процеси адаптації студентів до
навчального процесу у вищому навчальному закладі. [4]
В процесі навчання звертаємо увагу на створення умов самореалізації та
самоствердження особистості, розвитку її вподобань та формуванню
гуманності в повсякденних відношеннях.
Вивчення іноземних мов зорієнтоване на фундаменталізацію підготовки
спеціалістів
туристського
профілю,
яка
здійснюється
у
двох
взаємопов'язаних напрямках; профілювання фундаментальної підготовки, що
передбачає оптимізацію змісту фундаментальних дисциплін з ціннісними
орієнтирами дисциплін професійного напрямку; фундаментальність
професійного вивчення іноземних мов – підвищення світогляднометодологічного рівня викладання спеціальних курсів з іноземних мов.
Резюмуючи вищесказане варто підкреслити, що вивчення іноземної
мови впливає на формування комунікативної компетенції й тісно пов'язане з
реалізацією принципів професійно-орієнтованого підходу до процесу
навчання і специфікою викладання іноземної мови з визначеною метою
підготовки фахівців туристичної галузі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИЙОМІВ ПЕРЕКЛАДУ
ФАХОВИХ ТЕРМІНІВ
У сучасному світі все стрімко змінюється. Багато сучасних компаній
працюють на міжнародному рівні, і частково оборот документації
проводиться іноземною мовою і, найчастіше, англійською. На підставі цього
переклад фінансових документів вкрай важливий і необхідний.
Фінансова термінологія входить до складу економічної терміносистеми.
Фінанси являють собою економічні відносини, які пов'язані з формуванням,
розподілом та використанням грошових фондів з метою виконання функцій
та задач держави
Фахові терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів і
одну з головних причин труднощів їх перекладів з огляду на свою
неоднозначність, відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів,
а також певні відмінності процесу термінотворення в англійській та
українській мовах. Актуальність теми зумовлена, насамперед, тим, що
представляє значний інтерес в практичному плані, адже така послуга як
переклад тексту фінансових документів вкрай трудомістка, вимагає від
фахівця, крім знання мов,
врахування характерних особливостей
законодавства іншої країни, а також звичаїв документообігу і, що вкрай
необхідно, - це володіння додатковими знаннями в галузі економіки та
фінансів.
Метою дослідження є висвітлення перекладацьких трансформацій, які
застосовуються під час перекладу термінів.
Необхідною умовою міжмовної комунікації є еквівалентність термінів,
які денотують та виконують транзитну функцію щодо бізнес-інформації в
спеціалізованому тексті. Окремо та в поєднанні з іншими мовознавчими
проблемами різні аспекти перекладу термінів досліджувалися в працях Є.
Бреуса, Л. Борисової, В. Карабана, В. Коптілова, І. Корунця, В. Назарова, Ф.
Циткіної , Е.Скороходько та ін.
Лінгвіст Є. Скороходько висунув такі вимоги до термінів:
 термін має бути абсолютно однозначним, виражаючи у будь-якому
контексті лише одне поняття;
 формальна структура термінів повинна вира жати зв‘язки між
поняттями, що допоможе в низці випадків знаходити в текстах інформацію
про ті класи предметів, які прямо ніде не названі;
 також має передбачатися можливість формальних перетворень термінів
з метою отримання нових термінів для позначення новоутворених понять;
 має бути передбачена можливість автоматичного перекладу термінів з
природних мов інформаційними і навпаки;
 термін має бути коротким [1, с. 67].
Переклад англійських термінів українською мовою потребує знання тієї
галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською
мовою і знання термінології рідною мовою. Під час перекладу англійської
науково-технічної та економічної літератури українською мовою велике
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значення має взаємодія терміна з контекстом, завдяки чому виявляється
значення слова [2, с. 58].
Банківським та фінансовим термінам властива синонімічність. У зв‘язку
з тим, що специфіка терміна полягає не у сфері властивостей лексичної
одиниці, а в галузі її функцій, номінативна одиниця разом із термінологічною
може мати одне або декілька загальних значень, що в певних випадках
ускладнює адекватне трактування та переклад термінів іншою мовою без
спотворення змісту слів. Наприклад, термін lame duck свідчить про те, що
компанія переживає не найкращі часи.
Економічний термін може бути багатозначним, хоча однією з вимог
термінології є його однозначність, адже економіст повинен дати
економічному термінові одне визначення, враховуючи всі його істотні
ознаки, тобто такі, які мають регулятивний характер.
Завдання перекладу взагалі – забезпечення еквівалентності як спільності
текстів оригіналу та перекладу. Під час перекладу фінансових та
економічних текстів термінам слід приділяти особливу увагу: саме вони
визначають інформаційний зміст спеціалізованого тексту, будучи
своєрідними ключами, що організують, структурують та кодують спеціальну
інформацію. Відповідно, саме відносно термінів постає питання щодо
можливості досягнення еквівалентності за наявності відмінностей кодових
одиниць.
Переклад економічного тексту – комплексний процес. Для вірної та
точної передачі ідей треба не тільки знати у мові перекладу вірні слова, але й
придати їм відповідну гармонічну форму. Для цього у більшості випадків
приєднуються ще й стилістичні фактори, які не можна не враховувати.
Перекласти означає виразити вірно та повно засобами однієї мови те, що вже
виражено засобами іншої мови [3, с.10].
Основним прийомом перекладу спеціальних термінів є лексичний
еквівалент.
Лексичний еквівалент – це постійна лексична відповідність, яка точно
співпадає із значенням слова [4, c. 255]. Наприклад, такі терміни як-от:
economics, money, market, loan, tax, invoice – мають точні відповідники в
українській мові (економіка, гроші, ринок, позика, податок, накладна), які
легко знайти в загальних словниках, не звертаючись навіть до фахових.
Однак частка таких термінів у загальному термінофонді дуже незначна, тому
переклад більшості спеціальних галузевих термінів не є простою заміною
слова-терміна мовою оригіналу відповідним термінознаком у мові перекладу.
В ряді випадків нема необхідності використовувати абсолютні
еквіваленти. Якщо зміст поняття, яке виражене терміном, що перекладається,
частково відображене в тексті, то тоді допускається заміна абсолютного
еквівалента відносним. Під відносним еквівалентом розуміють термін, що
виражає поняття, родове відносно до поняття, вираженому терміном, що
перекладається. Природньо, відносний еквівалент може використовуватись
лише у такому контексті, який би дозволяв відновити видові ознаки об‘єкту.
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Відносні еквіваленти, зазвичай, застосовують у тому випадку, якщо
абсолютний еквівалент виявляється занадто громіздким. Наприклад,
абсолютним еквівалентом англійського терміну share – without par value є
"акція без номінальної вартості", а відносним може бути просто акція (якщо
контекст дозволяє).
Найбільш
розповсюдженим
лексичним
прийомом
перекладу
економічних термінів у випадку відсутності відповідного за значенням
терміна в мові перекладу є описовий переклад. Описовий переклад – це
передача слова за допомогою розширеного пояснення значення іншомовного
слова.
Перекладач завжди має звертати увагу ще й на вмотивованість термінів,
а також на те, які саме відносини з об'єктом виражає визначальний
компонент складного слова: відносини належності до об'єкта термінування
або такі, що відображають якісні ознаки останнього.
У мові фінансових документів англійської мови зустрічається велика
кількість абревіатур. Складні терміни – громіздкі, тому вони потребують
скорочення тим чи іншим шляхом. В одних випадках це може призвести до
використання термінів у їх скороченому вигляді, а в інших – до їх вираження
за допомогою різного роду скорочень, найчастіше літерних. Літерні
термінологічні скорочення в англійській мові вимовляються або як назви
літер, що складають абревіатуру, або як слово, яке складається з цих літер.
До першої групи належать такі, наприклад, як mge – mortgage «застава»; ІМТ
– immediately «негайно»; ins – insurance «страхування»; j – joint «спільний»;
K.D. – knock down «мінімальна ціна на аукціоні»; Jsb – joint stock bank
«акціонерний банк»; b. r. – bank rate «залікова ставка банку»; l.&d. – loss and
damage «збитки при транспортуванні»; L. – lowest price «найнижча ціна»;
WTO – World Trade Organization «Всесвітня Торгова Організація»; EEC –
European Economic Community «Європейське Економічне Співтовариство»
тощо.
Таким чином, переклад термінів – дуже відповідальне завдання для
перекладача, яке потребує, насамперед, високого ступеня володіння ним
обома мовами, а також вимагає максимальної уважності до деталей та цифр,
особливої прискіпливості, акуратності й точності, й, звичайно ж, відмінних
знань сучасної спеціальної фінансової, банківської та фіскальної
термінології, місцевих національних стандартів фінансової звітності різних
країн, міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), розуміння їх
відмінностей і особливостей.
У процесі перекладу англійських економічних термінів досвідчені
перекладачі зазвичай обирають той чи інший спосіб перекладу, зважаючи на
зміст контексту, у якому вжито спеціальний галузевий термін, а іноді
комбінують різні прийоми.
Сучасна англійська економічна терміносистема є мовою-продуцентом
нових міжнародних економічних термінів, тому адекватний переклад
фахової термінолексики набуває особливо важливого значення для
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успішного становлення та нормалізації української фінансово-економічної
термінології відповідно до міжнародних стандартів.
Список використаних джерел:
1. Циткіна Ф. О. Термінологія й переклад / Ф. О. Циткіна. – Львів : ВЛІ,
2003. – 187 с.
2. Головін В. М. Переклад економічної термінології / В. М. Головін. – К. :
Наука, 2005. – 187 с.
3. Фѐдоров А.В. Основы общей теории перевода // Лингвистические
проблемы. 5–е изд. – М., 2002
4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.
І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 207 с.
Вікторія Хейлик
Науковий керівник: Чугу С.Д., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ
РОМАНУ «ДІВЧИНА У ПОТЯГУ» ПОЛИ ГОУКІНЗ)
Перекладознавство або теорія перекладу досліджує як процес
перекладу, так і результат перекладацької діяльності. Об‘єктом перекладу є
дискурс, що виступає матеріалізованим свідоцтвом здійсненого процесу
перекладу та конкретним матеріалом для зіставного наукового вивчення.
Філологічний аналіз перекладених текстів дозволяє встановити лінгвальні та
позалінгвальні чинники, способи та прийоми еквівалентної передачі
різноманітної й багатопланової інформації, що втілена в оригінальному
тексті, в тексті перекладу.
Для досягнення еквівалентності між оригіналом та перекладом, за
відсутності прямих, повних відповідників, перекладачеві необхідно вміло
застосувати трансформації – перетворення, які здійснюються при переході
від оригінального тексту до вихідного.
Під перекладацькими трансформаціями М. К. Гарбовський розуміє
«такий процес перекладу, в ході якого система смислів, укладена в мовних
формах вихідного тексту, сприйнята та зрозуміла перекладачем в силу його
компетентності, трансформується природним чином внаслідок мовної
асиметрії в більш-менш аналогічну систему смислів, перевтілюючись у
форми мови перекладу» [3].
На думку Л.С. Бархударова, переклад взагалі можна вважати міжмовною
трансформацією в широкому розумінні цього терміну. За
його
класифікацією, «приблизною й умовною», трансформації діляться на
перестановки, заміни, додавання й опущення [2].
У вузькому значенні перекладацька
трансформація,
за
О.О.Селівановою, – «це перетворення, модифікація форми, або змісту і
форми, зокрема, з метою збереження відповідності комунікативного впливу
на адресатів оригіналу й перекладного тексту» [5].
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У сучасному перекладознавстві існують різні типології трансформацій.
Я.Й.Рецкер виокремлює в перекладі три категорії відповідників:
1) еквіваленти,
2) варіантні та контекстуальні відповідники,
3) перекладацькі трансформації.
До трансформацій відносяться диференціація значень, конкретизація,
генералізація, змістовий розвиток, антонімічний переклад, цілісне
перетворення та компенсація втрат [4].
Крім того, традиційно трансформації підрозділяються на морфологічні,
синтаксичні, стилістичні, семантичні, змішані тощо (Л.С. Бархударов,
Л.К.Латишев, Т.Р. Левицька, А.М. Фітерман, В.Н. Комісаров). Кожен з цих
типів представлений одиницями різних мовних рівнів: фонетичного,
графічного, лексичного, граматичного (морфологічного та синтаксичного)
тощо.
Трансформаційна модель перекладу (І.І. Ревзін, В.Ю. Розенцвейг,
Ю.Найда) ґрунтується на міжмовних трансформаціях мінімальних ядерних
глибинних структур, зокрема, на перебудові синтаксичних схем, побудови
речень, знанні принципів і параметрів вихідної мови й мови перекладу,
трансформацій й обмежень на них у певних мовах.
У ході художнього перекладу необхідно пам‘ятати, що для літератури
характерний особливий зв'язок між художнім образом і мовною категорією,
на основі якої він будується. Ще одна важлива характерна риса художнього
тексту – це яскраво виражене національне забарвлення змісту і форми.
Необхідно враховувати й тісний зв'язок між історичною добою і образами
твору, що відображають її, а також характерні ознаки індивідуального стилю
письменника. У тексті художнього стилю часто використовуються тропи,
архаїзми, діалектизми, запозичення та інші мовні засоби, тож при перекладі
художнього тексту необхідно враховувати його стилістичні особливості.
До прикладу, на обкладинці книги під назвою «Дівчина у потягу»
написані слова: «Те, що ти побачиш, зробить тобі боляче». Такий коментар
відсутній на обкладинці оригіналу популярного бестселера П. Гоукінс. У
тексті перекладу він «підігріває» зацікавленість читача та дещо розшифровує
зміст й інтригуючу назву психологічного трилеру.
Дослідження художнього образу є базовою категорією будь-якого
художнього дискурсу, в рамках дискурсивно-когнітивної парадигми
наукового знання, і це новий крок у розвитку перекладознавства, який
дозволяє об'єктивніше судити про ті або інші перекладацькі стратегії в
рішенні основної задачі – проблеми адекватності при перекладі. Він також
дозволяє отримати об'єктивну основу для здійснення порівняльного аналізу
перекладів з метою пізнання етноспецифіки концептуалізації, категоризації і
вербалізації не тільки об'єктивної реальності, але і створюваного ірреального
художнього світу. Ми підтримуємо думку А. І. Чередніченко і П. А. Бєха, що
―Порівняльне вивчення образу і образних систем оригіналу і перекладу в їх
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співвідношенні з лінгволітературними традиціями складає найважливішу
проблему сучасного перекладознавства‖ [6, с. 5].
У філософії поняття художнього образу визначається як загальна
категорія художньої творчості, засіб і форма освоєння життя мистецтвом.
Грабовський М. К. підкреслює, що ―Образ – це віддзеркалення, будь то
результат пізнавальної діяльності людини, або узагальнене художнє
представлення дійсності. Образ повторює в тій або іншій формі те, що існує
окрім нього та історично передує йому‖ [3, с. 351].
Роман «Дівчина у потягу» Поли Гоукінз здобув звання «книга, яку
читають найбільше» і був перекладений на 34 мови. Так, на ринку України,
книга характеризується як «книжковий хіт, що вразив літературний ринок!»
[https://www.bookclub.ua/ukr/catalog/books/detective/?msg=404&goodid=35488]
А газета New York Daily News дає опис цього твору як трилера, що вражає й
захоплює: ―The Girl on the Train [is] a harrowing new suspense novel…a
complex and thoroughly chilling psychological thriller… The Girl on the Train is
one of those books where you can‘t wait - yet almost can‘t bear - to turn the page.
It‘s a stunning novel of dread [9]. Автор відгуку на книгу попереджає:
«Обережно, те, що промайне перед очима, може зашкодити вам!» – головна
героїня переконалася в цьому на власному досвіді, давайте і ми спробуємо
зануритись у події цієї книжки» [7].
Роман написаний в «щоденниковому» стилі, але мова ведеться
почергово від імені трьох героїнь: дівчини Рейчел, нової дружини її
колишнього чоловіка, Анни, а також Меган – жінки, яку потім знайшли
вбитою. Авторка використовувала флешбеки та оповідь одразу від трьох
героїнь, що ускладнює перекладацький процес. У сюжетному плані в романі
переплетене життя трьох жінок, не тільки через безпосереднє ставлення одна
до одної, але сюжетне напруження зберігається до кінця. Роман наскрізь
просякнутий холодними англійськими дощами і безліччю спиртного, яке
постійно вливають у себе всі три героїні, особливо Рейчел..
Підсумовуючи вкажемо, що «Дівчина у потягу» є чудовим зразком
якісного, захоплюючого англійського детективу, при цьому залишаючись
одночасно легким і розумним читанням. Вивчення особливостей перекладу
цього твору на українську мову з урахуванням всіх перекладацьких
труднощів має перспективу в контексті міжкультурної комунікації, роль і
значення якої зростає в умовах глобалізації сучасного світу.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
Рекламна продукція, що заполонила вітчизняний масовоінформаційний
простір, значною мірою орієнтована на західну рекламу, оскільки не лише
створюється за визнаними рекламними моделями, а й повторює відомі
рекламні образи і тексти.
Рекламний слоган є найефективнішою формою реклами, це коротка
фраза, що запам‘ятовується в яскравій образній формі і передає основнуідею
рекламної компанії. Слоган допомагає виділити бренд серед їх конкурентів й
надає цілісності серії рекламних кампаній [2, с. 161-162].
Орієнтація на західну рекламу відображається і в запозичених
рекламних слоганах, що стають своєрідною «візитною карткою» відповідної
продукції, тому у свідомості споживачів асоціюються з конкретною
торговою маркою. Такі рекламні слогани характеризуються універсальністю
та впізнаваністю незалежно від країни, де поширюється реклама, тому
потребують не створення нових гасел на національному ґрунті, а відтворення
відомих слоганів національними мовами. У зв‘язку з цим набуває
актуальності проблема перекладу рекламних слоганів українською мовою у
разі реалізації в Україні рекламної стратегії відомих західних торгових
марок. Лінгвістичні розвідки, у яких висвітлено особливості рекламних
текстів, здебільшого орієнтовані на дослідження мовностилістичних (М.
Кохтєв, І. Морозова, Н. Непийвода та ін.) або впливових аспектів реклами (В.
Зірка, А. Ковалевська, Т. Ковалевська, Н. Кутуза, Л. Рюмшина та ін.), проте
перекладознавчі питання залишалися здебільшого поза увагою дослідників.
Перекладачі рекламних текстів стикаються з істотними труднощами при
передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема, це пов‘язано з
перекладом у рекламному тексті фактів і подій, пов'язаних з культурою
даного народу, різними національними звичаями й назвами страв, деталями
одягу тощо. Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до
перекладу рекламних текстів, також і з погляду їхнього психологічного
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впливу на масову аудиторію. Тексти рекламного оголошення мають містити
чіткі фактичні дані, вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно
зрозумілі.
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.
Існує декілька способів адаптації текстів англійською мовою, які
потрібно враховувати при перекладі реклами: поширення всесвітньо
відомих лейблів,
використання
паралельних
текстів
англійською/українською мовами, використання англійського слогану в
рекламі, проникнення англійської мови в українську (явище codeswitching) [1, с. 76].
При перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати
його мету, характер потенційного покупця, особливості тексту оригіналу,
культурні й індивідуальні можливості мови та інші фактори. Тому дуже
часто при перекладі рекламних слоганів перекладач не використовує
жодного слова оригінального тексту, що аж ніяк не впливає на якість
реклами, а навпаки робить її більш доступною для споживача. Проте при
зміні словесної форми зміст рекламного повідомлення має бути переданий
точно. Так, усім відома реклама косметичної компанії англійською мовою
звучить: Maybe she’s born wіth іt, Maybe іt’s Maybellіne, що в дослівному
перекладі на українську означає – Можливо це її природна краса, а можливо
це Maybellіne. Українські перекладачі передали зміст цієї реклами наступним
чином: Всі в захваті від тебе, а ти – від Maybellіne. В українській мові гри
слів зі словом ―maybe‖ не вийшло, тому перекладач змушений був відійти від
оригіналу.
Одним з прикладів невдалого перекладу слоганів з неврахуванням
фонетичних особливостей мови є ситуація зі слоганом мінеральної води
компанії F&K Waterhouse, що намагалася вивести на український ринок
питну воду у пляшках Blue Water («Блакитна вода»). При створенні слогану
не було враховано омонімію Blue Water [blu:vota] з українським словом
«блювота». Негативна конотація української лексеми вплинула на
сприйняття не лише слогану, а й загалом торгової марки: у споживачів
склалося певне враження, яке зовсім не асоціювалося із чистою водою.
Ще одним прикладом невдалого перекладу є рекламна кампанія Pepsi, де
дослівно перекладали на китайську мову їх девіз Come Alive with the Pepsi
Generation (Живи з поколінням Пепсі). Китайці були шоковані: слоган
придбав несподіване звучання: « Пепсі змусить Ваших предків піднятися з
могил».
Зазначимо, що найчастіше успішними є ті неперекладні слогани, які
містять слова з мінімального словникового запасу іноземних слів учня
середньої школи. Цим фактором багато в чому обумовлене успішне
впровадження на українському ринку таких іншомовних неперекладних
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слоганів, як: Just do іt (спортивна фірма Nіke); Іt’s a Sony (Компанія Sony);
From Panasonіc (компанія Panasonіc).
Отже, переклад рекламних слоганів з англійської мови українською має
здійснюватися з урахуванням таких проблемних аспектів, як
лінгвокультурний, прагматичний та власне перекладацький. З охопленням
усіх проблемних аспектів процес перекладу рекламних слоганів здійснюється
відповідно до правил рекламної комунікації, а перекладені слогани
функціонують в новому масовоінформаційному просторі як нові
комунікативні одиниці.
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З кожним роком в суспільстві виникає все більша потреба у знанні
іноземних мов, тому студенти та випускники вищих навчальних закладів
підвищуються власний рівень знань. Інтеграція в світове економічне
співтовариство зумовила необхідність нового бачення основної мети
вивчення іноземних мов . Тому володіння іноземною мовою є ключовим
моментом передачі сучасних технологій і є чинником взаємодії.[1, c.78].
Суспільство потребує нового покоління компетентних фахівців, які
поєднують фундаментальні знання та ґрунтовну практичну підготовку з
конкретної галузі, здатні орієнтуватись у швидкоплинному світі, знаходити
раціональні способи дії у складних непередбачуваних ситуаціях.
Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких
компонентів, як лінгвістичні компетенції, соціолінгвістичні компетенції та
прагматичні компетенції, і реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої
діяльності (сприймання, продукція або медіація) [2, с. 112]. Розвиток
комунікативної компетенції залежить від соціально-культурних і
соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження
особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві.
За комунікативного підходу змінюється й роль викладача: він не просто
доносить нову інформацію, але й організовує пізнавальну діяльність
студентів, створює умови для висловлення власної думки, ставлення до
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матеріалу, що вивчається, співвідносячи його з реальним життям, залучає,
студентів до творчої та мистецької діяльності.
Комунікативний метод навчання мовленнєвої діяльності спирається на
п‘ять основних принципів:
1) принцип мовленнєво-розумової діяльності;
2) принцип індивідуалізації при керівній ролі особистісного аспекту;
3) принцип функціональності;
4) принцип ситуативності;
5) принцип новизни.
Як зауважує В. Теніщева, у більшості досліджень професійна іншомовна
комунікативна компетенція студента виступає, перш за все, як здатність
здійснювати комунікативну мовленнєву поведінку згідно із задачами
гіпотетичних ситуацій іншомовного спілкування, у навчанні відтворюється
переважно зовнішня, знакова подібність, а не цілісний зміст професійної
діяльності, пов'язаної з використанням іноземної мови. [5, с.44].
Соціокультурна компетенція - 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 [1, с. 81].
Соціокультурну компетенцію доцільно розглядати як сукупність
культурно-країнознавчих, лінгвокраїнознавчих, соціолінгвістичних знань,
навичок і вмінь та здатність використовувати їх у міжкультурній комунікації,
а також сукупність певних здібностей і якостей особистості.
Мета навчання іноземної мови – «використовувати іноземну мову як
інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу» - загострює
особливу увагу до соціокультурного складника іншомовної комунікативної
компетенції. Оволодіння соціокультурною компетенцією, як відомо,
передбачає засвоєння необхідного мінімуму соціокультурних знань, а також
системи навичок узгоджувати свою поведінку у відповідності до цих знань та
вмінь [3, с. 51].
Формування соціокультурної компетенції є актуальним тому, що
Україна зміцнює стосунки й зв‘язки з європейськими й світовими державами,
а для того, щоб наша країна сприймалася іншими націями як культурна
високорозвинена держава, треба формувати знання про країни світу, уміння
спілкуватися іноземними мовами й навички самостійної роботи, отже,
проблема формування зазначеної компетенції є дуже важливою.
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АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
Незважаючи на великий словниковий запас, яким оперує кожна мова,
запозичення звичайно більш розповсюджене, ніж словотвірні процеси. Це
пояснюється тим, що переробити за своїм зразком і у такий спосіб засвоїти
вже готову до вживання назву набагато простіше і зручніше, ніж
протиставити їй власну назву того ж самого явища на підставі виділення в
цьому явищі певної характерної ознаки.
Сьогодні англомовні запозичення притаманні всім європейським мовам.
Цьому сприяє й той факт, що протягом минулого сторіччя англійська мова
стала мовою міжнародного спілкування та посіла місце засобу
інтернаціональної комунікації.
Сучасна українська термінологія також активно поповнюється новими
одиницями – переважно запозиченнями з англійської мови, наприклад: траст,
кліринг, маркетинг, демпінг, файл, курсор, байт, інтерфейс. В різних галузях
фінансово-економічної терміносистеми ми маємо велику кількість
англомовних запозичень.
Аналіз складу української фінансово-економічної термінології з точки
зору її походження, здійснений мовознавцями, представлений таким чином:
– 19% фінансово-економічної термінології становлять власне українські
слова (наприклад, борг, боржник, вартість, взаємозалік);
– 8% – це слова-гібриди, тобто такі, що складаються з двох коренів, один
із яких є власне українським, інший – запозиченим (наприклад,
векселедавець, векселетримач, жиронаказ, жиророзрахунок);
– 73% становить лексика, запозичена з різних мов світу (наприклад,
офшор, рабат, рента, санація, трансферт, реверс, суборенда) [2, с. 122].
Разом із зростанням кількості лексичних запозичень збільшується і
науковий інтерес до їхнього вивчення. Мовознавці починають досліджувати
процеси входження в мову іноземної лексики та особливості її вживання.
Поступово накопичується спостереження над запозиченнями, збирається
матеріал, що стосується взаємодії різних мов.
Поява великої кількості англомовних запозичень у сучасній науковопубліцистичній літературі викликає неоднозначне ставлення мовознавців: з
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одного боку, дослідники відзначають певне збагачення мови, наближення за
допомогою асимільованих англійських запозичень до світових досягнень у
економічній, управлінській, торговельній сферах, з іншого, – спостерігається
перевантаження та засмічення рідної мови чужими лексемами, часто-густо
навіть за наявності власне українських відповідників.
Серед найважливіших причин запозичень науковці визначають:
1) потребу в найменуванні нового об‘єкта;
2) потребу в розмежуванні змістово близьких, проте нетотожних понять;
3) потребу в спеціалізації поняття в тій чи тій сфері;
4) наявність у мові, яка запозичує, сформованих терміносистем, що
мають традиційні джерела запозичення термінів;
5) соціально-психологічні причини – сприйняття іншомовного слова як
більш престижного [1, с. 243].
Існують усталені в перекладацькій практиці способи перекладу термінів.
Одним із найпоширених способів перекладу фінансово-економічних термінів
є транслітерування (від лат. trans – крізь, через, та litera – літера) – передача
літер іншомовного слова за допомогою літер алфавіту мови перекладу.
Наприклад: brand (бренд), grant (грант), multimedia (мультимедія), overdraft
(овердрафт) тощо.
Ще одним видом перекладу фінансово-економічних термінів є пряме
запозичення, яке, як правило, використовується в симбіозі з українською
лексемою, з вказівкою на рід або вид, наприклад, PR-відділ, VIP-місця. У
переважній більшості сучасні запозичення англійського походження
відповідають вимогам, що висуваються до слів-термінів: бути максимально
точними та лаконічними. Запозичання часто відбувається саме задля економії
мовних засобів порівняно з питомими чи калькованими описовими виразами.
Наприклад: бренд (розрекламована торгова марка певного товару),
пертурбації (несподівана зміна звичайного стану), прайм-тайм (ефірний час
на радіо і телебаченні, що охоплює максимальну кількість радіослухачів і
телеглядачів). Однак цей метод зазнає чимало критики з боку
перекладознавців, адже сприяє варваризації мови-сприймача, примушуючи
реципієнтів перекладу знати й іноземну мову.
Калькування – засіб перекладу лексичної одиниці шляхом заміни її
складових частин (морфем або слів) їх лексичними відповідностями у мові
перекладу. Наприклад, service center – сервісний центр, discount card –
дисконтна картка, dumping prices – демпінгові ціни, marketing analysis –
маркетинговий аналіз [3, с. 230].
Таким чином, запозичення стає одним із джерел поповнення сучасного
фінансово-економічного словника української мови. Значна частина
запозичених одиниць поступово стає частиною термінологічної системи і
часто-густо потрапляє до загальновживаної лексики.
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На сучасному етапi розвитку суспiльства, коли у всiх сферах життя
виникають численнi культурологiчнi та соцiальнi зв‘язки, вiдбувається
перерозподiл цiннiсних орiєнтирiв i мотивацiй у системi освiти. Тому
питання щодо формування соцiокультурної компетентностi майбутнiх
фахiвцiв, їхньої пiдготовки до дiяльностi у сучасних соцiально-економiчних
умовах є досить актуальним. Метою дослiдження є визначення основних
аспектiв формування соцiокультурних компетенцiй як передумови
професiйної самореалiзацiї майбутнiх фахiвцiв.
Реалiзацiя мiжкультурного спiлкування передбачає адекватне
взаєморозумiння учасникiв комунiкацiї, якi є представниками рiзних культур.
Досягнення такого взаєморозумiння можливе за умови володiння певною
сукупнiстю вiдомостей соцiокультурного характеру та особливостями
вербальної та невербальної поведiнки [1, с. 112]. Основними складовими
частинами соцiокультурної компетенцiї є:
‒ загальнокультурна компетенцiя – певний життєвий досвiд, картина
свiту людини, яку складає сума загальнопоширених знань та уявлень народу
країни, що сформувалася протягом багатьох столiть i об‘єднує унiверсальнi
(загальнолюдськi) елементи культури та вмiння використовувати такi знання;
‒ лiнгвокраїнознавча компетенцiя ‒ здатнiсть сприймати мову в її
культуроноснiй функцiї, з нацiонально-культурними особливостями. До
складових лiнгвокраїнознавчої компетенцiї належить мовленнєва та
немовленнєва поведiнка. Мовленнєву поведiнку складають знання лексичних
одиниць з нацiонально-культурним компонентом семантики, вмiння i
навички адекватно володiти ними в умовах мiжкультурної комунiкацiї.
Немовленнєва поведiнка передбачає володiння невербальними знаннями,
умiннями i навичками;
– соцiолiнгвiстична компетенцiя ‒ знання особливостей нацiонального
мовленнєвого етикету i невербальної поведiнки та навички врахування їх у
реальних життєвих ситуацiях, здатнiсть органiзовувати мовленнєве
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спiлкування вiдповiдно до комунiкативної ситуацiї, соцiальних норм
поведiнки та соцiального статусу учасникiв комунiкацiї;
‒ країнознавча компетенцiя - знання про народ-носiя мови, нацiональний
характер, суспiльно-державний устрiй, здобутки у галузi освiти, культури,
особливостi побуту, традицiї, звичаї [2, с. 166].
Мета навчання iноземної мови у вищих навчальних закладах полягає у
формуваннi у студентiв соціолінгвістичної компетенцiї – умiнь i навичок
здiйснювати спiлкування в уснiй i письмовiй формi у межах професiйної
сфери i тематики, визначених програмою для кожного фаху, дотримуючись
традицiй i норм, усталених у країнi, мова якої вивчається – в основному
мовою міжнародного спілкування – англійською. Студентам – майбутнiм
фахiвцям – необхiдно набути iншомовної компетенцiї, яка вважається
сформованою, якщо майбутнiй фахiвець використовує iноземну мову, щоб
самостiйно отримувати i розширювати свої знання i досвiд [3, с. 118]. За
даними соцiолiнгвiстики, пiдготовка до мiжкультурної комунiкацiї вимагає
моделювання цiлiсного контексту цього процесу, якому в реальному
спiлкуваннi властивi такi особливостi:
1) врахування екстралiнгвiстичних факторiв (ситуацiї, канали
сприйняття та подачi iнформацiї: смiх, зiтхання, вигуки тощо);
2) лiнгво-соцiокультурних факторiв (вiк, статус i нацiонально-етнiчнi
особливостi учасникiв розмови);
3) паралiнгвiстичних засобiв спiлкування (темпо-ритмiчнi i мелодикоiнтонацiйнi особливостi мовлення);
Варто зазначити, що на сьогодні вимоги сучасності до фахівців
підвищуються з року в рік і включають не лише високий рівень знань та
вмінь за фахом, але й володіння іноземною мовою на відповідному рівні. Це
пов'язано з тим фактом, що сучасний фахівець отримує нову фахову
інформацію через іноземні джерела. Сьогодні вивчення іноземних мов
сприяє реалізації таких напрямків професійної діяльності, як ознайомлення з
новими технологіями, науковими гіпотезами і тенденціями, видатними
інноваціями в галузі техніки; встановлення контактів з іноземними
партнерами, фірмами, підприємствами, навчальними закладами; підвищення
рівня професійної компетенції фахівців. Володіння іноземною мовою вже є
не ознакою престижу, а потребою сучасного фахівця.
Пiдсумовуючи сказане, вважаємо, що структурними одиницями
соцiокультурної компетенцiї є система загально-культурних знань та вмiнь,
складники мовленнєвої та немовленнєвої поведiнки, мовленнєво вираженi
маркери соцiальних стосункiв, правила ввiчливостi, реєстровi вiдмiнностi та
фактичний матерiал про iсторiю та культуру. Вони складають той
обов‘язковий матерiал, яким мають оволодiти майбутнi фахiвцi в процесi
їхньої професiйної пiдготовки.
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ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА В ХАРКІВСЬКОМУ
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ГУМАНІТАРНОЇ НАУКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Урядове реформування початкової та гімназійної освіти у першій
половині ХІХ століття зумовило необхідність реорганізації педагогічної
освіти, збільшення кількості вчителів. Нестача педагогів для середньої ланки
освіти в наступні роки лише загострила проблему їх професійної підготовки.
На території України було утворено три навчальні округи, що
зберігалися до 1917 р. 1. Харківський, створений у 1803 р., що включав
Харківську, Воронезьку, Курську, Пензенську, Тамбовську губернії та
область Війська Донського; 2. Київський, створений у 1832 р., до якого
входили Київська, Волинська, Подільська, Полтавська, Чернігівська губернії;
3. Одеський, створений у 1832 р., що об‘єднував у собі Катеринославську,
Таврійську, Херсонську та Бесарабську губернії.
В організаційному плані на чолі кожного округу стояв університет –
Харківський, Київський, Новоросійський (Одеський). Вища гуманітарна
педагогічна підготовка в цих університетах забезпечувалася діяльністю
історико-філологічних факультетів, де готували вчителів історії, російської
словесності, давніх та сучасних мов.
Діяльність університетів протягом ХІХ століття визначалася
статутними вимогами (1804, 1835, 1863, 1884 рр.), що обумовлювали їхню
структуру та зміст діяльності, створення при них навчальних закладів і
керівництва ними; визначали посадові обов`язки та права професорськовикладацького складу й студентів, сутність діяльності рад і правлінь
університетів, функцій училищних комітетів тощо. [1 с.21].
Таким чином, протягом ХІХ століття університети України пройшли
тривалий шлях постійних реформацій, вплив яких на розвиток вищої освіти
був суперечливим та неоднозначним.
Першим вищим навчальним закладом, у якому здійснювалася підготовка
педагогів гуманітарного напряму на території Наддніпрянської України став
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Харківський імператорський університет, створений у 1803-1805 рр.
Навчальний заклад був освітнім центром Харківського навчального округу,
до якого входило 372 навчальні заклади [4 с.147; 4 с.127]. Його заснування
пов‘язане з діяльністю В.Н.Каразіна, ініціативу якого щодо створення
університету було підтримано широкою українською громадськістю.
Характеризуючи передумови створення зазначеного вищого навчального
закладу, Л.Яновський пише, що «Харківський університет належить до тих
небагатьох навчальних закладів у межах Росії, які виникли з ініціативи
місцевого населення, а готовність громадськості до пожертви забезпечила
йому матеріальну підтримку» [6 с. 27 – 28]. Учений зауважує, що інші
російські університети завдячують своїм виникненням винятково ініціативі
уряду, тому Харківський – певний виняток.
Першим нормативним документом, який визначав організаційні основи
створення та діяльності Харківського університету, стали «Попередні
правила народної освіти», прийняті 24 січня 1803 р. У змісті документу, що
закріплював загальну професійну та територіальну структуру освіти, зокрема
визначався чотирирічний термін навчання в університеті.
Відповідно до зазначеного документу, Харківський імператорський
університет мав чотири відділення, які згодом було перетворено на
факультети: історико-філологічний, фізико-математичний, юридичний та
медичний. Для нашого дослідження значущою є характеристика історикофілологічного факультету, який мав три відділення: історичних наук; давніх
класичних мов і літератури; російсько-слов`янських мов та літератури.
Кожне відділення складалося з кафедр, що представляли основні наукові
напрямки того часу. Кількість кафедр відповідала кількості професорів. У
зв‘язку з тим, що кафедр у сучасному розумінні слова тоді не існувало,
кожний професор представляв собою кафедру.
Гуманітарні науки викладалися в Харківському університеті на шести
кафедрах: красномовства, віршописання та російської мови; грецької мови та
грецької словесності; старожитностей та латинської мови; східних мов;
всесвітньої історії, статистики та географії; історії, статистики та географії
Російської держави.
За статутом 1804 р. факультети мали широкі повноваження з питань
забезпечення навчального процесу та викладення навчальних дисциплін. Так,
кожен факультет відповідав за: складання навчальної програми з кожної
дисципліни; щорічне визначення системи й порядку викладання
факультетських дисциплін, розподіл навчального часу на їх вивчення;
екзаменування осіб на ступені, які факультет має право присуджувати;
розгляд доповідей, підготовлених для оголошення на урочистих зборах;
обрання тем конкурсних завдань з оголошенням винагороди, підведення
підсумків конкурсу; інспектування навчальної діяльності казеннокоштних і
своєкоштних студентів, діяльність з організації занять в училищах;
публікацію наукових робіт (у тому числі перекладів з іноземної мови) в
місцевих журналах і Журналі Міністерства освіти [5 с. 20].
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У 1811 р. з метою підготовки вчителів для гімназій та повітових училищ
при університеті було відкрито педагогічний інститут, який у 1866 р. було
перетворено на Практично-педагогічні курси, які існували до 1917 р.
Про популярність Харківського імператорського університету як вищого
навчального закладу свідчить динаміка чисельності студентів, яка протягом
ХІХ століття постійно збільшувалася: у 1805 р. їх було 57, у 1810 — 118, в
1860-х роках — приблизно 425, у 1887 — 1520.
У другій половині ХІХ століття навчальний заклад був науково-освітнім
центром Слобідської та Лівобережної України. Загальна кількість його
вихованців у дореволюційний період перевищила 15 тисяч осіб. На початку
ХХ століття за кількістю студентів і професорсько-викладацького складу він
перебував на четвертому місці в імперії [3 с.36].
Аналізуючи проблеми вітчизняної університетської педагогічної освіти,
Л.Ф.Курило зазначає, що провідними історичними тенденціями становлення
та розвитку вітчизняної університетської педагогічної освіти у другій
половині ХІХ – на початку ХХ століття були:
1) обумовленість стратегічних завдань та напрямів вітчизняної
університетської педагогічної освіти суспільним вектором урядових освітніх
реформ, загальноросійськими статутами та статутами класичних
університетів України;
2) підготовка
вчителів
для
середніх
навчальних
закладів
Наддніпрянщини у педагогічних інститутах, створених при Харківському та
Київському університетах;
3) забезпечення спеціальної педагогічної освіти викладачів гімназій,
шкіл та училищ через університетські педагогічні курси (1858 – 1867 рр.);
4) посилення загальнопедагогічної підготовки на факультетах
університетів України;
5) участь університетів у діяльності педагогічних курсів, створених при
навчальних округах [2]
Таким чином, в кiнцi XIX – на початку ХХ століття в Україні склалася
повна мережа вищих навчальних закладiв і гуманітарних зокрема, до якої
входили університети, вищі педагогічні навчальні заклади, вищі жіночі
курси. Історична роль університетів України у становленні вищої
педагогічної освіти у цей період полягає, насамперед, в тому, що саме у
класичних університетах, створених на території України було закладено її
теоретичні та організаційно-практичні підвалини.
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IS ONLINE EDUCATION JUST AS LEGITIMATE AS
TRADITIONAL EDUCATION?
Nowadays it is becoming more popular to attend online courses. Many people
from the whole world choose this kind of education and prefer to study via
Internet.
In general, online education has plenty of benefits. First of all, it is open for
everybody: there aren‘t any religious, age, financial or geographical limits. In this
case people don‘t spend much money and time for education. Among other
advantages, there is the fact that you can study when and where you want – at
home or at work, during daytime or at night. Online education is an adaptable way;
it allows choosing different methods of studying: video, audio and others.
Currently informational competence has become the guarantee for positive
social and economic changes, whereas fast development of informational
technologies does not only provide the remarkable eliminating of time and space
barriers but also discovers new perspectives in educational branch. Modern world
is characterized by the tendency of combining educational and informational
technologies, which leads to the formation of entirely new integrated teaching
technologies based upon global net application within the teaching process. Using
technological components transforms teacher‘s duties as far as it creates unique,
flexible and dynamic learning environment, capable for adaptation to individual
demands and releasing new educational areas for students.
Issues about teaching informational technologies have already attracted
attention of numerous researchers. So, K.Green investigated WebCT technology
application in the process of Economics training in some US Universities, where
students were able to work inside the net and to learn the material inside interactive
environment online. J.Kemp, G.Morrison and S.Ross studied the possibilities of
using online teaching technologies as the additional element to traditional teaching.
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P.Shotsberger underlined that further penetration of informational technologies
into the teaching process would enable gaining very high results, priory achievable
only by the means of the most efficient teaching methods such as corporate and
active learning.
Unlike traditional class-room learning, limited in space, online education with
global net using transcends these limits and makes learning available from any
location. Besides, it has a highly positive impact on students‘ learning activity,
encouraging them for constant, everlasting learning process. As it has been
estimated by B.Wilson, who highlighted the benefits of online education, that
possibility of synchronous and asynchronous communication between students and
teachers is especially involving for students [2]. In such conditions teachers
perform the functions of intermediates, providing support and necessary
recommendations for students‘ successful performance.
Online education‘s efficiency for the development of students‘ professional
skills and competence has been proved. M.Zapalska, I.Shao and D.Shao
(Professors form Huntington University, West Virginia) although evaluated
consuming innovating teaching technologies as a highly positive tool but, at the
same time, owning definite drawbacks [3]. Mostly it deals with the fact that some
students have not been trained enough for dynamic online work, which could be
easily eliminated by providing required instructions beforehand. The research,
mentioned above, also evidenced that in the process of online learning students
considerably improve their skills of generalization and analyzing materials, as well
as better organizing their own time and job. And finally, the dominant advantage
of online education has been identified - the possibility to combine various
communicational trends, as well as active and passive learning, individual and
group experience while being available even for physically disable students or
geographically separated.
The main complain for online education is considered the assumption that
providing information to students doesn‘t mean providing complete education and
does not guarantee students‘ mastering this information and using it correctly, as
W.Massy and R.Zemsky indicated [1]. Besides, lack of control over online
presented staff is obvious, which frequently demonstrates some subjective points
of view and can result in wrong informing.
Therefore, we can conclude that online education is a modern tendency of
involving innovative technologies into educational process, which can be
subdivided into two main categories: access to information and its usage. In
addition to it, online education achieves the number of positive goals, such as:
activation of students‘ comprehensive activity, reduction of passive learning
portion, providing possibility for personal time planning and choice of learning
mode; although skeptic opinion still takes place. Moreover, online education
makes it possible to control students‘ extracurricular learning and opens additional
motivational factor for them.
Speaking about the demerits of it, we should mention the lack of real
communication. For example it will be difficult to study the humanities without the
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constant presence of a teacher. In Ukraine there is another problem, it is connected
with low level of Ukrainian online courses. But if person knows foreign language,
it won‘t be a problem to get an access to the online courses from the whole world.
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НЕТРАДИЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я
Збереження та зміцнення здоров‘я підростаючого та молодого покоління
нині є актуальними проблемами загальнодержавного масштабу. Міцне
здоров‘я і висока здатність адаптації до дії факторів навколишнього
середовища є одними з найбільш важливих умов формування особистісних
якостей людини. Але стан здоров‘я студентської молоді України на сьогодні
невпинно погіршується. Це значною мірою залежить від таких чинників, як
нестабільність сучасного суспільства, гіподинамія, неповноцінне харчування,
забруднення довкілля, шкідливі звички, зниження життєвого рівня більшості
сімей тощо.
Зрештою стає зрозумілим всезростаючий інтерес до використання
нетрадиційних методів оздоровлення, характерною ознакою яких є цілісний
підхід, духовна та фізична спрямованість.
Нетрадиційні системи фізичних вправ являють собою спеціально
підібрані рухи й пози, спрямовані на комплексний або виборчий вплив на
певні функціональні системи організму. У деяких із них є змагальні
елементи.
У наш час найбільшу популярність серед студентів мають комплекси
фізичних вправ зі східних систем ушу, йоги, дихальні вправи й системи
оздоровлення організму. Організаційні основи занять нетрадиційними
формами фізичних вправ ті ж, що й при організації занять різними видами
спорту. Критерієм ефективності таких занять є суб'єктивні, непрямі
показники поліпшення здоров'я (самопочуття, внутрішня задоволеність від
занять).
Однією із складових нетрадиційних систем зміцнення здоров‘я є
американська гімнастика калланетик. Це програма для жінок з 30 вправ,
виконуваних в основному в ізометричному режимі й при активності глибоко
розташованих м'язових груп. Автор цієї програми – американка Каллане
Пінкней. Вона запропонувала виконувати вправи в тиші, без музики, що, на її
думку, відволікає від занять, не дає можливості зосередитися на впливі рухів.
Цим калланетик нагадує йогу.
За величиною силового впливу заняття калланетиком дає організму
стільки ж, скільки 7 годин класичної гімнастики або 24 аеробіки. Особливість
калланетика полягає в статистичному напруженні, тобто утриманні
статистичної пози певний для даного рівня час. Тому цим напрямком
оздоровчої гімнастики можуть займатися люди з порушеннями серцево237

судинної системи й т. д., яким протипоказані заняття динамічними
напрямками оздоровчої фізкультури. Це дає їй переваги в порівнянні з
іншими формами занять. За допомогою калланетика можна:
− відновити обмін речовин;
− знизити вагу тіла й зменшити його обсяги;
− поліпшити поставу;
− навчитися володіти своїм тілом;
− зміцнити м'язи.
Калланетик – гімнастика, заснована на розтягувальних вправах, що
викликають активність глибоко розташованих м'язових груп. Кожна вправа
розроблена таким чином, що одночасно працюють усі м'язи тіла.
Ще однією складовою нетрадиційних систем оздоровлення виділяють
комплекс вправ пілатес. Це чудовий комплекс вправ, створений ще сто років
тому Йозефом Пілатесом. Це один із найбезпечніших комплексів вправ. Чим
же так гарна система вправ пілатес:
− розвиває гнучкість і силу певних груп м'язів;
− корисна для хворих, що перенесли травму хребта;
− робить тіло більш гнучким і струнким;
− попереджає пролежні й набряки легенів у лежачих хворих;
− зміцнює тіло й заспокоює дух.
Оздоровча система йога – не просто набір вправ для ранкової зарядки, а
ціла філософія. Її вважають однією із найгармонійніших систем розвитку
людини. Йога допомагає підтримувати гарну форму й уникати стресів.
Адепти йоги живуть набагато довше середнього, рідко хворіють, менше
піддані отруєнням. Займаючись йогою, можна знайти в собі сховані резерви
й навчитися їх використовувати.
Принципова відмінність технологій йоги інтегрального тренінгу від всіх
інших полягає в їхній повній самодостатності. В основі будь-якої системи
йоги лежить той самий організаційний принцип: «усе своє ношу із собою».
Практика йоги є «внутрішньою». Не потрібні спеціалізовані зали,
устаткування, інвентар. Усе, що потрібно, – площа 3х4 метри рівної поверхні
й сила тяжіння.
Йога – унікальна система тренування, яку можна використати поза
залежністю від віку й рівня фізичної підготовленості, тому що вона дозволяє
чітко дозувати навантаження. За традицією, правильні заняття йогою
включають різні очищувальні організм вправи, уміння контролювати
дихання і пози, що так чи інакше діють на життєві сили, закладені в тілі.
Ще одна оздоровча система ушу донедавна подавалася як оздоровча
гімнастика, але у своїй основі це – бойове мистецтво. Джерела ушу
коріннями йдуть в Індію, де традиції боротьби й рукопашного бою
нараховують більше п'яти тисячоріч. Основними завданнями ушу є:
зміцнення здоров'я, продовження життя, самооборона, які існують у вигляді
окремих вправ, технічних комплексів і довільних вправ. Тренуються
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поодинці, парами, групами. Самозахист і спортивні контактні двобої, не
об'єднані в комплекси формальних вправ, строго говорячи, в ушу не входять.
Особливе значення у зміцненні здоровя займає дихальна гімнастика.
Звичайно різні види дихальної гімнастики будуються на прямій
погодженості, на спрямованому збігу м'язових зусиль із вдихом і видихом.
Газообмін полегшується, однак м'язи, які повинні забезпечувати процес
дихання, при цьому пасивні.
Гімнастика Стрельникової передбачає прискорений розвиток м'язів, що
допомагають диханню. Досягається це зворотною погодженістю руху з
диханням. Під час вдиху руки зводяться, і в такий спосіб стискають грудну
клітину. Видих – руки розведені, грудна клітина розширена. При такому
способі дихання активується газообмін, удосконалюється робота мозкових
центрів керування диханням. Ці вправи є прекрасним засобом
загальноздоровлюючого неспецифічного (тобто спрямовані не на якусь одну
систему, а на весь організм) впливу завдяки зрослій ефективності дихання,
що забезпечує більш високий рівень постачання кисню до всіх органів і
тканин.
Дихальна гімнастика К. П. Бутейко також користується попитом на
сьогодні. На думку автора, загальним механізмом розвитку захворювань
органів серцево-судинної системи й дихання є глибоке дихання. Він зробив
це відкриття ще в 1952 р. і запропонував оригінальний метод лікування –
метод вольової ліквідації глибокого подиху (ВЛГД). Завжди вважалося, що
якщо людина робить глибокий вдих, то краще постачає кисень до організму.
К. П. Бутейко вважав, що при самому поверхневому вдиху до 96 %
гемоглобіну насичується киснем, а інший кисень є надлишковим і байдужим
для організму.
За методикою освоєння «дихання Бутейка» перед початком занять
необхідно
проводити
глибокодихальну
пробу.
Випробуваному
рекомендується протягом 2–3 хв. глибоко подихати до прояву перших
неприємних відчуттів. І відразу рекомендується максимально зменшити
глибину дихання. Дихати тільки через ніс. Через 3–5 хв, як правило, ці явища
зменшуються або зникають повністю.
Отже, поряд з традиційними засобами і методами проведення фізичних
занять важливе місце посідають і нетрадиційні форми та системи фізичних
вправ, що удосконалюють фізичний розвиток та зміцнюють здоров‘я.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ
Останнім часом в Україні визначилася негативна тенденція до
погіршення здоров‘я зростаючого покоління через відсутність фізичних
навантажень, які б не тільки задовольняли біологічну потребу в рухах, але й
забезпечували належний тренувальний рівень. Сучасні науковці зазначають,
що існуюча система фізичного виховання в Украйні не досягає поставленої
мети – зміцнення здоров‘я населення, оскільки спостерігається збільшення
людей з хронічними захворюваннями.
Отже, сьогодні, як ніколи, необхідно приділяти увагу зміцненню
здоров‘я студентської молоді, збільшенню кількості практичних занять з
фізичної культури. Для вирішення цієї проблеми використовуються сучасні
фізкультурно-оздоровчі технології.
У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої
популярності набули різні новітні педагогічні системи: ігрові, технології
навчання руховій діяльності, технології олімпійської освіти, рейтингового
оцінювання, самостійних занять фізичними вправами, технології
орієнтування студента на здоровий спосіб життя, сучасні фізкультурнооздоровчі технології та ін. Знання засобів фізичного виховання дозволить
викладачу обирати найефективніші з них і розробляти нові, відповідно до
конкретно поставлених педагогічних завдань.
Останнім часом фахівцями фізичного виховання використовуються
новітні програми в основу яких покладено:
 види рухової активності аеробної спрямованості: степ-аеробіка, фанкіаеробіка, латина, хіп-хоп, сальса-аеробіка, танцювальна аеробіка;
 оздоровчі види гімнастики: естетична гімнастика, шейпінг,
каланетика, пілатес, стретчинг;
 види рухової активності силової спрямованості: бодібілдинг, фітнес,
памп-аеробіка;
 види рухової активності у воді: аквааеробіка;
 рекреативні види рухової активності: йога, тай-чі, цигун;
 засоби психоемоційної регуляції: аутогенне тренування.
Також, наведемо приклади із сучасних новітніх технологій, що вдало
впроваджені педагогами і вчителями фізичної культури:
 скейтбординг – екстремальний вид спорту, що полягає в катанні, а
також у виконанні різних трюків на скейтборді;
 стритстайл – це особливий стиль швидких перегонів на дошках,
стрибки вгору, під час яких скейт обертається навколо своєї вісі;
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 фрістайл – це „танець на дошці‖, виконання трюків під ритмічну
музику.
Сьогодні скейтинг являє собою молодіжну субкультуру: видаються
спеціальні журнали, серьозні 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,
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.
Також, прикладом вдалого використання новітніх технологій у галузі
фізичної культури є бейсбол (софтбол). Бейсбол – 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 студентів. Оптимальне навантаження під час цієї
досягається за рахунок чергування руху (відбивання, бігу, стрибку, кидка і
ловіння) з відпочинком.
Отже, впровадження новітніх систем в організацію навчально-виховного
процесу з фізичного виховання дозволяє змінити ставлення університетської
молоді до особистого здоров‘я. Таким чином, саме нові шляхи, засоби й
раціональні методи, що використовуються в заняттях фізичного виховання і
створені в процесі творчої співпраці викладачів та студентів, виокремлюємо
як новітні технології фізичного виховання, що надають перспективності у
подальшому навчанні.
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ІГРОВІ ФОРМИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ
В сучасному спорті питання удосконалення різносторонньої підготовки
спортсменів є досить актуальним. Тому фахівці застосовують нові, сучасні
засоби і форми тренувань. Серед популярних методів у тренуванні
спортсменів-єдиноборців є ігровий метод, який використовується не лише на
початку, або в кінці тренування, а й інколи заміщає все тренування. Саме
завдяки ігровому методу виконується чимало задач в системі підготовки
спортсмена.
Рухливі та спортивні ігри є одним з ефективних засобів в рішенні
основних задач підготовки спортсменів-єдиноборців. Під час тренування
рухливі та спортивні ігри використовуються не лише як допоміжний засіб,
мета якого – розвиток швидкості, витривалості, реагування та мислення,
розвиток координації руху, розвиток периферичного зору, забезпечення
емоційного фону занять, активізації уваги, зняття психічного напруження, а й
засіб, який сприяє саме в конкурентній боротьбі долати труднощі, проявляти
найкращі свої здібності та досягати перемоги.
Перемога спортсмен у змаганнях з будь якого виду спорту є основною
метою. Застосування ігрового методу в тренувальній практиці поряд з
розвитком спеціальних фізичних якостей, удосконаленням техніко-тактичних
дій, комбінацій, прийомів є дуже важливим. Особливу гостроту та
актуальність вказана проблема набула за останні роки у зв‘язку з розвитком
національних традиційних видів єдиноборств.
Організаційно-педагогічний процес підготовки спортсмена до змагань
це складна система з багатьма чинниками, що містить в собі мету, засоби,
методи, організаційні форми, матеріально-технічні умови, які забезпечують
досягнення спортсменом найвищих результатів.
Під час тренувань спортсменів-єдиноборців застосовуються різноманітні
форми занять. Форми занять змінюються відповідно до особливостей та
змісту, конкретних умов побудови заняття, місця заняття в процесі навчання,
рівня підготовленості. Форми проведення занять залежать, також, від умов
середовища, технічного устаткування спортивної бази, необхідного
спортивного інвентаря. [1, с. 23].
Ігрові форми навчально-тренувального процесу відносять до
доповнюючих, умовно кажучи неосновних форм занять, але ж практика
показує, що ігрові форми є досить ефективними для розвитку не лише
загальних, а й спеціальних якостей. Ігрові форми навчально-тренувального
процесу характеризуються перш за все широким застосуванням рухливих і
спортивних ігор.
Застосування ігрового методу забезпечує високу емоційність заняття
разом з виконанням задач в ситуаціях, що постійно змінюються, і ефективно
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за умовою присутності різноманітних техніко-тактичних та психологічних
задач, що виникають під час гри. Ці особливості ігрової діяльності вимагають
від учасників ініціативи, сміливості, наполегливості та самостійності, вміння
керувати своїми емоціями, прояву високих координаційних здібностей,
швидкості реагування та мислення, застосування оригінальних та
неочікуваних для суперників технічних та тактичних рішень. Все це
обумовлює ефективність ігрового методу для застосування та рішення задач
підготовки спортсмена [2, с. 35].
Однак, ефективність ігрового методу не обмежується вирішенням
завдань, пов‘язаних із підвищенням рівня підготовленості спортсменів. Не
менш важлива його роль і як засобу активного відпочинку, переключення
тих, хто займається на іншій вид мислення, або рухової активності з метою
прискорення і підвищення ефективності адаптаційних і відновлюючих
процесів, підтримання досягнутого рівня підготовленості.
Дуже швидко ігрові форми навчання починають розвиватися в системі
підготовки спортсменів-єдиноборців. Результатом цього процесу стала поява
низки робіт з даної тематики.
Одним з засобів виховання морально-вольових та фізичних якостей
спортсменів-єдиноборців мають стати рухливі ігри [1, с. 13]. Вказується, що
ігри з активною протидією двох сторін виховують здоровий спортивний
азарт, наполегливість, витримку. При цьому наводиться біля 130 рухливих
ігор з певною класифікацією:
- ігри для розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовленості;
- що сприяють тактичній та технічній підготовці спортсмена;
- ті, що регулюють емоційний стан, активізують увагу.
Яскравим зразком продуманої роботи в галузі застосування ігрових
засобів в єдиноборствах є навчальний посібник Є.Я. Крупніка. Автором
підкреслюється, що ігровий метод в силу його особливостей є методом
комплексного розвитку фізичних якостей. Жодна рухлива гра не може бути
засобом розвитку окремої фізичної якості. Наприклад, в іграх з
перетягуванням, що мають спрямованість на розвиток силових якостей, на
досягнення перемоги впливають такі якості, як витривалість, спритність і
навіть воля до перемоги. Вказується, що використання ігрових форм під час
навчально-тренувального процесу в любій частині заняття та вірного
застосування ігрових засобів можливо навчити спортсмена-єдиноборця
стандартним технічним прийомам [3, с. 83].
Таким чином, завдяки низки досліджень було встановлено, що для
бойової, або стартової готовності спортсмена-єдиноборця важливо оволодіти
спеціальними навичками єдиноборств, котрі він може отримати під час
підготовки з використанням нетрадиційних, в тому числі ігрових форм
тренування. Основою такого тренування можуть стати різносторонні
спеціальні ігрові засоби.
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ОЗДОРОВЧА ХОДЬБА, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблеми стану
здоров‘я молоді є найактуальнішими. Особливо це стосується студентської
молоді. Навчання студентів проходить в умовах постійного стресу,
нераціонального харчування, відсутності повноцінного сну та обмеженої
рухової активності. Саме рівень рухової активності є одним із важливих
факторів збереження здоров‘я.
Рухова активність – рухи, що виконуються людиною у процесі
життєдіяльності. Розрізняють звичайну та спеціально-організовану рухову
активність. До звичайної рухової активності, згідно з визначенням
Всесвітньої організації охорони здоров‘я, відносять види рухів, що
спрямовані на задоволення природних потреб людини (сон, особиста гігієна,
харчування, приготування їжі, придбання продуктів). Існує також навчальна і
виробнича рухова діяльність.
Спеціально-організована м‘язова діяльність (фізкультурна активність)
включає різні форми занять фізичними вправами, активне пересування до
місця навчання (роботи).
Критичний поріг рухової активності підлітків, достатній для
забезпечення оздоровчого ефекту складає 3-4 ккал·кг -1 у день і відповідає
заняттю фізичними вправами середнього та високого рівня інтенсивності,
тривалістю 20-40 хв. Такий об‘єм добової рухової активності рекомендовано
як мінімальний, як оптимальний пропонують 60 хв. на день (6-8 ккал·кг -1). А.
Г. Сухарев визначає, що для юнаків студентського віку мінімальна рухова
активність повинна складати 2,5 годин, а оптимальна 4-5 годин. Також
вченими визначено, що починаючи з 6-ти років рухова активність людини
знижується [3].
Аналіз наукових праць дає змогу зрозуміти, що існує потреба у
підвищенні рухової активності. Одним із засобів вирішення даної проблеми
виступає ходьба.
Результати досліджень багатьох науковців переконливо свідчать про те,
що абсолютна смертність у людей, які займаються фізичними вправами,
наприклад бігом підтюпцем чи ходьбою, у сім разів нижча, ніж у людей
відповідного віку з низькою руховою активністю. Дослідження психолога
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Енн Флетчер із Майамського університету засвідчують, що 10-тижнева
програма аеробних вправ, до яких належить ходьба, зменшує депресію,
роздратованість і покращує імунні реакції організму [4]. Ходьба, як
самостійна фізична вправа, є ефективним лікувально-профілактичним та
відновлювальним засобом і використовується для активізації органів
кровообігу, дихання та обміну речовин. Установлено, що для нормального
активного стану організму й підтримки здоров‘я, людина повинна робити
щодоби не менше 10 000 кроків, тобто за середньої ширини кроку 70-80 см
проходити за день мінімум 7-8 км [4].
Ходьба – складний поєднаний рух, у якому бере участь приблизно 56%
всіх м‘язів тіла одночасно, причому найбільш масивні м‘язи ніг [2].
Залежно від тривалості та інтенсивності ця вправа рекомендується усім
особам, незалежно від віку й статі. Заняття оздоровчою ходьбою не
вимагають спеціальних умов і, як правило, проводяться на свіжому повітрі в
будь-яку пору року та в зручний час. Для досягнення оздоровчого ефекту
потрібно дотримуватися певних правил: фізичне навантаження планувати
відповідно до фізичних і функціональних можливостей людини;
систематичності та єдності лікарського, педагогічного контролю
й
самоконтролю; дотримуватися систематичності занять, поступового
підвищення навантажень. Вплив оздоровчої ходьби на функціональні
системи організму обумовлюється темпом (кількістю кроків за хвилину),
довжиною дистанції, технікою ходьби, видом ґрунту (ходьба по асфальту,
піску, снігу), рельєфом місцевості (із гори, у гору, по рівній місцевості),
метеоумовами (вологість, атмосферний тиск), типом одягу й взуття.
Ходьба легко дозується, що дає змогу здійснювати облік і контроль
фізичного навантаження. Важливою особливістю є те, що правильно
дозована ходьба не приводить до перенапруження функціональних систем
організму. Під час ходьби фази скорочення м‘язів чергуються із фазами їх
розслаблення, що забезпечує тривалу підтримку функцій нервових центрів і
тренування серцево-судинної й інших систем організму. Інтенсивність
навантаження легко дозується зміною швидкості, дистанції й тривалості
ходьби. Існує значна кількість програм оздоровчої ходьби, які відрізняються
за обсягом та інтенсивністю, тривалістю занять, а також рівнем фізичного
стану.
На сьогодні вченими розроблено норми оздоровчої ходьби для дітей і
студентів із ослабленим здоров‘ям. Також науковці розробили рекомендації
щодо техніки виконання вправи, методики тренування, контролю та
самоконтролю. Оздоровчу ходьбу рекомендовано починати з малого
навантаження, поступово збільшуючи швидкість і тривалість занять. Як і за
будь-якого тренування, слід дотримуватися умови: «Тренуйся, але не
перетренуйся». Краще збільшити тривалість ходьби, а не її швидкість. Після
завершення циклу тренувань для підвищення фізичного стану потрібно
внести корективи в об‘єм та інтенсивність програми навантажень [1].
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Отже, одним із найдоступніших засобів вирішення проблеми
підвищення рухової активності студентської молоді виступає оздоровча
ходьба, використання якої можливо як в навчальний так і в позанавчальний
час.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТУРИЗМУ У СИСТЕМІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВНЗ
Сучасні підходи в освітньому процесі вимагають радикальних змін у
використанні інноваційних технологій в напрямку гуманізації і
демократизації навчання та виховання студентської молоді та інтеграції до
Європейського та світового освітнього простору [3].
Про необхідність модернізації сучасної системи фізичного виховання і
впровадження спортивно-орієнтованих технологій навчання свідчать багато
наукових робіт (В. Бальсевич, Л. Лубишева, В. Шилько, В. Крилов та ін.)
У комплексному підході до ви рішення завдань виховання молоді
важливе місце належить фізичній культурі, спорту і туризму як масовому та
дієвому засобу патріотичного, морального, трудового та естетичного
виховання.
Засоби спортивно-оздоровчого туризму широко використовуються у
фізичному вихованні. Відомо, що туризм існував у системі фізичного
виховання ще з давніх часів. Так, уже представники епохи Відродження
М. Монталь і Т. Мор вважали туристські подорожі гарним засобом
виховання й оздоровлення молоді, розвитку найнеобхідніших умінь і навичок
[1].
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На сьогодні туризм є ефективним засобом фізичного виховання,
оскільки забезпечує комплексний підхід у формуванні особистості
студентської молоді [4]. Для туризму як засобу й методу фізичного
виховання характерні яскраво виражена самостійність і ініціатива,
комплексний розвиток фізичних якостей і рухових навичок [4].
Спортивний туризм в Україні є важливою складовою загальнодержавної
системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання
молоді, зміцнення здоров‘я, розвитку фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення її до участі у
змаганнях спортивних туристських походів та з техніки спортивного
туризму. У рамках єдиного виду спорту спортивний туризм об‘єднує такі
його види, як пішохідний, водний, велосипедний, гірський, спелеологічний,
вітрильний, лижний, автомобільний та мотоциклетний.
Останнім часом зростає популярність нових напрямів спортивного
туризму – екстремального, пригодницького, наддалеких вітрильних та інших
подорожей, проведення комбінованих за видами туризму походів.
Розвиваючись на межі спорту й активного дозвілля в природному
середовищі, спортивний туризм сприяє розвиткові внутрішнього туризму
вітчизняної туристичної галузі шляхом пропаганди відносно дешевого й
одночасно ефективного відпочинку, а також загальному розвиткові
туристичної галузі України як потенційно високорентабельної галузі
економіки.
Головна особливість спортивного туризму полягає в тому, що він, на
відміну від більшості інших видів спорту, не потребує великих матеріальних
видатків, оскільки, по-перше, розвивається в наявному навколишньому
природному середовищі і не вимагає значних капіталовкладень для
підготовки та проведення туристсько-спортивних масових заходів та
зведення спеціальних споруд для їх проведення, а по-друге – матеріальнотехнічне та організаційне забезпечення зазначених заходів значною мірою
здійснюється силами та засобами самих туристів, по-третє, вже склалася і діє
громадська система підготовки та підвищення кадрів, яка з мінімальними
видатками з боку держави може і надалі ефективно функціонувати.
Основним нормативно-правовим документом, що регламентує
туристську роботу у вищих навчальних закладах є Наказ Міносвіти України
ғ 237 від 24.03.2006 р. «Про затвердження Правил проведення туристських
подорожей з учнівською і студентською молоддю України». Крім цього акту,
навчальні заклади під час підготовки та проведення туристських подорожей
керуються Положенням про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії
навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2005 N
295 ( z0601- 05 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України 01.06.2005
за N 601/10881, Єдиною спортивною класифікацією України з видів спорту,
що не входять до програми Олімпійських ігор.
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Виховні, освітні, оздоровчі та спортивні завдання в туризмі належать до
категорії загальних завдань, тобто їх вирішення здійснюється в тісній єдності
й не залежить від віку та ступеня спеціальної фізичної підготовленості тих,
що беруть у них участь. Водночас з виховними завданнями в поході
вирішуються і освітні. У похідних умовах також удосконалюється знання з
методики формування рухових умінь та навичок.
Методика занять спортивно-оздоровчим туризмом повинна бути
спортивно-адаптована до умов застосування в природному середовищі.
Конкретизується використанням комплексу засобів оздоровчого туризму.
Оптимальний навантажувальний режим занять спортивно-оздоровчим
туризмом визначається завданнями курсу, пов‘язаними з рівнем початкової
фізичної підготовленості студентів та їх мотиваціями щодо вибору типів,
видів і форм туризму.
Г. Гусикін, В. Квартальнов, А. Маслов, Ю. Константинов уважають, що
засобами туризму вирішується таке актуальне педагогічне завдання, як
формування психосоціальної компетентності студентства[2]. На думку
авторів, спортивно-оздоровчий туризм дає можливість виразитися
особистості у творчій і суспільно-політичній діяльності. В. Квартальнов, Ю.
Константинов також вважають, що в учасників туристських спортивнооздоровчих заходів існує можливість нагромадження позитивного досвіду
поведінки та духовного спілкування, заснованого на пізнанні життя, історії,
культури тих регіонів, де вони проходять, і, як наслідок, відбувається
становлення світоглядних якостей і моральних цінностей. При цьому, як
відзначає Ю. Константинов, тільки в процесі педагогічно спрямованого
впливу, у результаті систематичної й цілеспрямованої виховної роботи
створюються сприятливі умові, для формування моральних якостей
особистості [1].
Крім того, за даними науковців використання засобів туризму сприяє
удосконаленню кардіореспіраторної та нервової системи, профілактиці
певних захворювань.
Засоби й форми занять спортивно-оздоровчим туризмом, прийняті в
системі фізичного виховання, можуть бути використані також з метою
професійно-прикладної фізичної підготовки. Їх зміст повинен визначатися
вимогами професійної діяльності в єдності з іншими складовими системами
виховання у найбільш оптимальному співвідношенні, що дозволяє
реалізувати особисті й соціально значимі цілі.
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Роман Кос
Науковий керівник: Кабзюк О.М., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ВНЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ БОКСУ)
Головними мотивами до занять боксом є підвищення власної фізичної
підготовки та відчуття впевненості в собі. Головні сумніви щодо занять
боксом це: слабка фізична і моральна підготовка, та страх пропустити
сильний удар або отримати травму [3].
Вивчення проблеми фізичного виховання в умовах ВНЗ не
фізкультурного профілю визначається потребами сучасного суспільства у
фізичному і духовному вдосконаленні студентів, необхідністю залучення
вузівської молоді до різних видів фізичного виховання [2].
Програма фізичного виховання в навчальному закладі передбачає форми
організації занять, які можуть певною мірою компенсувати дефіцит рухової
активності студентів, що виникає в умовах насиченого загальноосвітнього
процесу [6].
Істотну роль в оптимізації цієї ситуації відіграє підвищення мотивації до
використання засобів фізичної культури в повсякденному житті, у тому числі
до занять з фізичного виховання, як академічних, так і самостійних і вибір
адекватних засобів компенсації дефіциту повсякденної рухової активності.
Результати досліджень науковців показали, що підхід заснований на
основі розподілу в групи за інтересом до виду спорту підвищує мотивацію до
занять, впливає на систематичність їх відвідування і сприяє підвищенню
фізичної підготовленості.
Проведені дослідження не вичерпують проблему вивчення мотивації
студентів до фізичного самовдосконалення, а ставлять ряд запитань, які
стосуються формування пріоритетів культури фізичного здоров‘я і мотивації
його покращення, збереження, починаючи з дитячого віку і закінчуючи
старшими віковими групами населення [3].
У зв‘язку з погіршенням кримінальної ситуації і з метою самозахисту
свого життя ряд фахівців (А.Є. Тарас, 1996; А.Г. Левицький, 1998; В.С.
Мунтян, 2001) рекомендують уже зі шкільної лави проводити заняття з
фізичного виховання засобами різних видів єдиноборств, захоплення якими
серед учнівської молоді стало масовим.
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Як засіб формування спеціальних рухових навичок студентської молоді,
на заняттях з фізичного виховання у деяких вищих навчальних закладах
пропонується бокс. Зайняття боксом сприяють всебічній фізичній підготовці.
Для виконання боксерських рухів потрібні всі рухові якості, всі властивості
рухового апарату.
Існує думка, що бокс неестетичний вид спорту, що бокс – це бійка та
головною його ціллю є навчитися наносити удари для побиття суперника та
подолання його опору грубими прямолінійними діями. Така думка є хибною.
Це поєдинок інтелектуалів, двох бійців що мислять [3].
Лише той, хто не знає боксу, може ототожнювати бокс с бійкою.
Людина, яка не розуміє сутності боксу, бачить його зовнішню сторону, яка
може викликати в неї неприємні враження. Така людина не розуміє
внутрішнього змісту боксу який потребує великого розумового та фізичного
напруження, коли супротивники намагаються перевершити один одного,
перетворюючи бокс в витончене змагання розуму, де перемагає сильна воля
та краща техніка [4].
Людей не здібних до боксу не існує. З числа відомих боксерів світового
рівня можна зустріти і швидких, і відносно повільних, спортсменів з
астенічною тілобудовою та потужних з розвиненою м‘язовою системою. В
одній і тій же ваговій категорії можна побачити як і дуже високого
спортсмена, так і досить низькорослого боксера. Бокс – компенсаторний вид
спорту, де недолік одних рухових якостей можливо компенсувати іншими
[3].
Арсенал ударів в боксі невеликий. Їх усього шість: прямий або крос,
боковий або хук та удар знизу – аперкот. Усі три удари наносять як лівою,
так і правою рукою. Ось і виходить – шість. Але варіантів їх застосування –
безліч. Удари можуть бути поодинокими, повторними, двійними, серійними і
так далі. Адже в музиці тільки сім нот, а мелодій безліч; у шахах усього
шістнадцять фігур на кожній стороні, але ось уже більш ніж тисячу років
люди грають в шахи та знаходять усе нові й нові варіанти захисту та нападу.
(Ф. Батлер, 1992).
Бокс є доволі доступним видом спорту, так як не обмежує можливостей
тих, хто ним займається. Цей вид спорту є ефективним засобом
різностороннього фізичного розвитку та фізичної підготовленості [5].
Створення позитивного емоційного фону, нестандартні умови
виконання фізичних вправ під час проведення занять з елементами боксу
сприяє формуванню стійкого інтересу, в результаті підвищується мотивація
студентів до занять.
Позитивний вплив занять боксом на розвиток рухових та психічних
функцій, виховання моральних та вольових якостей дозволяє розглядати бокс
не тільки як вид спорту, але ще і як потужний засіб фізичного виховання та
вдосконалення особистості студентської молоді [1].
Список використаних джерел:
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ «ВИБУХОВОЇ СИЛИ» У
СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ
Ефективність спеціальної силової підготовки визначається рівнем
показників сили і потужності рухів, характерних для конкретного виду
спорту. Доволі часто буває, що єдиноборці, які демонструють високі
показники в типово силових вправах, не в змозі показати високий результат у
змаганнях, які носять швидкісно-силовий характер. На підставі численних
досліджень відомо, що в результаті об‘ємної і напруженої роботи силової
спрямованості суттєво зростає рівень силових якостей. Однак, він
проявляється переважно в тих рухових діях і прийомах роботи, котрі мали
місце в процесі тренування. Тому, підвищений рівень силових якостей далеко
не завжди забезпечує зростання швидкісно-силових можливостей під час
тренувальних занять спортсменів-єдиноборців, для яких головною умовою
досягнення високого спортивного результату є прояв зусиль вибухового
характеру [2, с. 54].
«Вибухова сила» - це здатність проявити якнайбільше зусилля за
якомога коротший час. Іноді в іноземній науковій літературі зустрічається
термін «стартова сила», ці два терміни практично означають одне і те ж,
якість [1, с. 34].
Дослідження за спортсменами, що тренуються за програмою, яка
направлена на розвиток «вибухової сили» показують значне поліпшення їх
показників. Через 3-4 тижнів занять за цією програмою спортсмени
стрибають вище чи далі, нанесення удару стає набагато потужнішим і чітким,
прийоми виконуються максимально швидко і результативно.
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Розвиваючи різні аспекти сили, ми удосконалюємо м'язи, робимо їх
волокна товстішими і міцнішими, нарощуємо загальний потенціал сили. Ця
задача вирішується тим успішніше, чим різноманітніше наші програми
тренувань і режим виконання вправ.
Серед численної кількості окремих вправ, програм направлених на
розвиток «вибухової сили» не завжди враховано доступність, послідовність,
даної програми, кількість виконання вправ (рази, підходи), вага та форма
предмету з яким виконується вправа, психологічний та емоційний стан
спортсмена. Тому при виборі програми, або комплексу вправ для розвитку
цієї якості необхідно враховувати вище зазначене.
Провідні фахівці фізичної культури та спорту пропонують чимало
інноваційних технологій для розвитку «вибухової сили» у спортсменівєдиноборців у вигляді
програм, або комплексів спеціальних вправ.
Розглянемо найбільш доступні і цікаві з них.
Комплекс А:
 Розминка (розтяжка) 5-6 хвилин
 Жим гантелей на горизонтальній лаві та розведення їх в сторони 1х12,
1х9, 1х6 (із зростанням ваги гантелей).
 Піднімання штанги із положення лежачи на похилій, або
горизонтальній лаві, вага штанги 1/2, або 1/3 ваги тіла, 3х10.
 Віджимання на брусах з додатковою вагою на поясі, 3х10.
 Вис на прямих руках на жердині. Вихід силою на прямі руки над
жердиною, вибуховий режим виконання, 3х10.
 З положення стоячи, виштовхування штанги від грудей 1/3 ваги тіла,
вибуховий режим виконання, 3х20.
 Висячи на похилій дошці 45градусів головою до низу, піднімання
тулубу до колін із скручуванням, до низу повільно, до гори максимально
швидко, 2х30.
Комплекс В:
 Розминка (розтяжка) 5-6 хвилин
 Підтягування на жердині, можна з додатковою вагою, 3х10.
 Тяга гантелей у нахилі з опорою іншою рукою в лаву, ритмічно без
пауз, 3х10.
 Підйом штанги на біцепси стоячи, штанга 1/3 від власної ваги, 3х10.
 Стоячи на ногах тулуб нахилити вперед. Розведення рук з гантелями
в сторони, ритмічно без пауз, опускати повільно, 3х20.
 У висі на жердині на прямих руках підйом зігнутих в колінах ніг до
грудей та прямих ніг до жердини, почергово, опускати повільно, 2х20.
Комплекс С:
 Розминка (розтяжка) 5-6 хвилин
 Лежачи на тренажері для жиму ногами, жим 2/3 від власної ваги, у
вибуховій манері, 3х10.
 Присідання зі штангою 2/3 власної ваги, 3х10.
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 Стрибки на носках максимально випрямляючи ноги з гантелями в
руках, (вагу гантелей поступово збільшувати) 3х30.
 Виштовхування штанги 2/3 власної ваги від грудей, із застосуванням
прийому «розніжка» 3х10.
 Лежачи на підлозі одночасне піднімання тулубу та прямих ніг
торкаючись руками ніг, в темповій манері, 2х20 [3, с. 73].
Спортсменам-єдиноборцям в дні роботи на тренажерах з розвитку сили
всіх груп м`язів обов'язково необхідна технічна робота на розвиток
швидкості (удари, стрибки, прискорення на короткі дистанції «човниковий
біг», виштовхування, жбурляння каміння, або інших предметів в межах 1/8
ваги тіла і т. і.). Подібні вправи доцільно виконувати відразу ж після
силового тренування. У вільні дні від роботи на тренажерах з розвитку сили
всіх груп м`язів рекомендовано проводити стандартні тренування, але
намагатися виконати менше роботи по загальній фізичній підготовці, щоб не
перетренуватися. Більше 3-4-х тижнів тренування з розвитку «вибухової
сили» не повинно проводитись. Це призведе до втоми та виснаження, і ні в
якій мірі не призведе до збільшення швидкості і потужності.
Повторне використання програми на вибухову силу рекомендовано
застосувати через 3-4 місяці.
Отже, розвиток «вибухової сили» у спортсменів-єдиноборців є дуже
важливим. Запропоновані новітні програми розвитку цієї фізичної якості
найбільш актуальні серед боксерів, борців дзюдо, самбо, вільної та грекоримської боротьби, штангістів, спортсменів східних єдиноборств.
Аналітичні дослідження показують, що ті спортсмени, які працювали за
аналогічними програмами, показують зростання своїх можливостей.
«Вибухова сила» у спортсменів – єдиноборців поруч з його психологічною
рівновагою та належною техніко-тактичною підготовкою є важливим
джерелом самовдосконалення та зростання кількості перемог у спортивних
змаганнях.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Ворожцова Т.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
―Інноваційні технології‖ - відносно нове поняття для сфери освіти,
включаючи фізичне виховання. У останніх 10-12 років у зв'язку із зміною
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соціально-економічних умов в країні інтелектуалізацією багатьох видів
діяльності людини, розвитком наукових досліджень в області освіти, різко
зросла актуальність пошуку нових, ефективніших форм засобів, методів і
технологій вчення і виховання. Це передбачає системне використання
наукових досягнень для соціального і економічного розвитку суспільства,
інтелектуального розвитку індивіда, вимагає створення стимул-реакцій для
поширення і придбання знань, вдосконалення системи освіти. Модернізація
фізкультурної освіти заснована на теоретичному і експериментальному
обгрунтуванні організаційно-методичних підходів, дозволяючи визначити
цільову спрямованість фізичного виховання, оздоровчої, адаптивної фізичної
культури і масового спорту. Вживання сучасних інноваційних технологій,
зміна змістовній суті фізичного вдосконалення студентів засновані на
використанні комплексної інформації, що дозволяє враховувати вікові
відмінності кожного і їх індивідуальні особливості. Особисто - орієнтований
вміст фізкультурно-спортивної активності визначається структурними
компонентами мотиваційних установок студентів. Основним інструментом
для задоволення фізкультурно-спортивних потреб і мотивів служить
комплексне використання інноваційних технологій базового і профільного
фізичного виховання, оздоровчої фізичної підготовки, адаптивної фізичної
культури спортивного тренування в різних видах фізичної активності.Відомо,
що під інноваційною діяльністю розуміється діяльність, направлена на
реалізацію накопичених досягнень (знань, технологій, устаткування) з метою
здобуття нових або додаткових послуг з новими якостями. Інновації, в
рамках яких розвиваються педагогічні технології, самі по собі не виникають,
вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду.
Стосовно педагогічного процесу поняття "інновація" означає введення
нового в , вміст, методи і форми вивченнч і виховання, організацію спільної
діяльності викладача і студента
Спираючись на це, різні 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 панкратіон, рукопашний бій сприяють розвитку сили і
спритності, виховують дисципліну і волю.
Шейпінг-система фізкультурно-оздоровчих занять для дівчат,
спрямована на досягнення гармонійно розвинених форм тіла в єдності з
високим рівнем рухової активності. В основі шейпінг-тренування закладено
принцип раціонального використання потенціалу ритмопластичних та
силових напрямків гімнастики, синтез вправ котрих сприяє позитивній
динаміці цілого комплексу важливих морфофункціональних показників
організму. Основні засоби шейпінгу – загальнофізичні вправи, які в
залежності від методичної доцільності виконуються без предметів, з
предметами, на спеціальних снарядах
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Впровадження інноваційних технологій дозволяє змінити традиційний
зміст занять фізичним вихованням в університеті, підвищує емоційність та
насиченість і разом з цим інтерес студентів до занять. Завдяки використанню
інноваційних технологій підвищується мотивація студентів, щодо фізичного
виховання в університеті.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Зміцнення здоров‘я, підвищення рівня фізичної підготовленості, а також
ефективності занять з фізичної підготовки дітей та дорослого населення –
одне з першочергових завдань, яке сьогодні стоїть перед системою фізичного
виховання.
У вищих навчальних закладах України навчаються сотні тисяч
студентів, з яких значний відсоток має певні вади в стані здоров‘я постійного
чи тимчасового характеру, котрі пов‘язані з недоліками фізичного розвитку і
зниженими функціональними можливостями організму. Г. Л. Апанасенко,
вказує на те що, за період навчання в вищих навчальних закладах кількість
хворих студентів зростає у 2–3 рази, а кількість студентів, які мають
порушення постави, досягає 80–90% від загальної кількості студентів [1]. В
зв‘язку з цим проблема зміцнення здоров‘я і підвищення працездатності
студентів на основі ефективних науково-обґрунтованих методик з фізичного
виховання має першочергове соціально-економічне значення. Вочевидь,
через ці причини протягом багатьох років у вищих навчальних закладах
освіти України і за кордоном ведуться пошуки раціональних форм і методів
організації занять з фізичного виховання студентів.
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Протидією негативним наслідкам обмеження рухового режиму молоді є
фізична культура і спорт, які є важливими чинниками збереження та
зміцнення здоров'я, всебічного розвитку, поліпшення працездатності та
зниження
втомлюваності,
підвищення
опору
організму
різним
захворюванням як в період навчання, так і в повсякденному житті.
Усвідомлення необхідності змін у ставленні людини до власного здоров‘я,
прискорює формування зацікавленості університетської молоді до занять
фізичним вихованням. Хоча останнім часом учені спрямували свої зусилля
на оновлення і пошук шляхів формування культури здоров‘я молоді, однак
це питання ще чекає свого вивчення і удосконалення.
Російський дослідник М. Мусакаев, говорячи про удосконалення
фізичного виховання студентів, вважає, що надзвичайно важливим є блок
зв‘язків між об‘єктами та суб‘єктами фізичного виховання. Так, інформаційні
зв‘язки дозволяють здійснювати обмін інформацією між педагогами та
студентами [2, с. 8]. Сьогодні одним із найефективніших каналів такого
обміну стають інформаційні сайти університетів. У цьому контексті потрібно
звернути свою увагу на досвід польських університетів.
Координують процес фізичного виховання в класичних університетах
Польщі окремі структурні підрозділи – Студіуми фізичного виховання і
спорту – SWFiS (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu), які щорічно
готують широкий спектр пропозицій щодо спортивних, тренувальних та
оздоровчих занять в межах занять з фізичного виховання для
університетської молоді. Заняття з фізичного виховання проводяться також
як спортивні секції при SWFiS Академічним Спортивним Союзом – AZS
(Akademicki Związek Sportowy).
В класичних університетах Польщі запроваджена інтернет-система
USOS – Університетська система обслуги студентів (Uniwersyteckа Systemа
Obsługi Studiów), яка надає всю інформацію про заняття з фізичного
виховання, секції, умови запису на них, кількість місць в групах, розклад,
умови отримання заліку, новини тощо (тільки запис в USOS дає змогу
зарахування семестру з фізичного виховання) [4, 5, 6,]. Створення
спеціальних інтернет-сторінок, які висвітлюють питання організації процесу
фізичного виховання в університетах підвищує якість процесу формування
фізичної культури студентів.
Можна зазначити, що у багатьох інноваційних розробках, які
запроваджуються у класичних університетах Польщі, пропонуються
популярні види спорту, особливо нові, а іноді й екстремальні, найбільш
цікаві молодому поколінню. І все це для того, щоб надати процесу фізичного
виховання стрункості, оптимальності, плановості та ефективності.
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
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мотивації до занять з фізичного виховання, бажання вести здоровий спосіб
життя, фізично розвиватись та вдосконалюватись.
Список використаних джерел:
1. Апансенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апансенко,
Л. А. Попова. – К.: Здоров‘я, 1998. – 246 с.
2. Мусакаев М. Б. Инновационные процессы в управлении развитием
образовательного учреждения физической культуры / М. Б. Мусакаев //
Физкультура: воспитание, образование, тренировка. – 2008. – N 5. – С. 8-12.
3. Оконь В. Введение в общую дидактику [Текст] / В. Оконь. — М.:
Вища школа, 1990. — 382 с.
4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW [Електронний ресурс]: –
Режим доступу: http://www.wfisport.uw.edu.pl/index.php
5. Rejestracjа żetonowа USOS [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
6. Uniwersytety w Polsce [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytety_w_Polsce#Uniwersytety
Дмитро Німченко, Олексій Бурлака
Науковий керівник: Сальникова С. В., к.н.фіз.вих. і спорту, асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА, ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Ходьба – це автоматизований рух, що здійснюється в результаті
складної координованої діяльності скелетних м'язів тулуба та кінцівок [4]. Не
слід плутати види ходьби з видами ходи. Ходьба − руховий акт, різновид
рухової активності. Хода − особливість ходьби людини, «манера ходити» [5].
Скандинавська ходьба являє собою вид ходьби з використанням
спеціально розроблених палиць або лижних палиць. В останній час такий
різновид ходьби став однією з самих яскравих явищ у сфері фізичної
культури і спорту. Ходьба з палицями переросла у самостійний вид спорту в
кінці 1900-х., спочатку у Скандинавських країнах, звідки і пішла назва –
«шведська», «фінська» «норвежська» ходьба. Пізніше практика такої ходьби
проникла в Німеччину, Австрію. У 2000 році тільки три країни входили до
Міжнародної Асоціації Скандинавської ходьби. Зараз у цю організацію
входить більше 20 країн [1].
Скандинавська ходьба не вимагає спеціального навчання − прекрасний і
загальнодоступний засіб для тренування м‘язів та розвитку рухового апарату.
Її вплив на людський організм надзвичайно великий.
В Україні скандинавська ходьба почала набирати популярність
порівняно недавно, але сьогодні збільшується кількість прихильників цього
нового виду оздоровчої фізичної культури та рекреації. За фізіологічним
впливом на організм скандинавська ходьба належить до ефективних
циклічних вправ аеробної спрямованості й застосовується як
для
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збільшення обсягу рухової активності, так і для корекції факторів ризику
розвитку серцево-судинних захворювань, покращення функцій систем
дихання і кровообігу, опорно-рухового апарату, обміну речовин [2].
Техніка оздоровчої скандинавської ходьби забезпечує участь 90 %
м'язів всього тіла в процесі руху, завдяки чому послідовно формується
правильна постава, зміцнюються м'язи ніг і тулуба.
Чергування скорочення і розслаблення мускулатури всього тіла
викликає здавлення і розслаблення венозних судин, розташованих між
м'язами, що сприяє кращому проходженню венозної крові від периферії
до серця, тобто поліпшується венозний відтік крові і це перешкоджає
розвитку набряків, венозного застою у внутрішніх органах і в кінцівках у
вигляді варикозного розширення [3].
Заняття скандинавською ходьбою знімають напругу м'язів шиї і
плечей при остеохондрозі, зміцнюється так званий «м'язовий корсет»
шийно-грудного відділу хребта, що має першорядне значення для
профілактики і лікування викривлення хребта, розвитку патології
сколіозу. Під час занять скандинавською ходьбою за рахунок опори рук
о палиці зменшується навантаження на хребет і на ноги, що особливо
важливо для людей, які страждають захворюваннями суглобів. Опора рук
о палиці при ходьбі дозволяє зменшити статичне і динамічне
навантаження на суглоби ніг, поліпшити балансування, що значно розширює
показання до використання даного виду ходьби [4].
Опора рук о палиці при ходьбі дозволяє зменшити статичне і
динамічне навантаження на суглоби ніг, поліпшити балансування, що значно
розширює показання до використання даного виду ходьби. Скандинавська
ходьба зумовлює позитивну перебудову нервових процесів, покращує
діяльність аналізаторів, емоційний стан, нормалізує сон. Це найкраща
активність для зниження ваги природним чином (без утомливих дієт).
Заняття показані круглий рік, зокрема - взимку і влітку. Результат
досягається природним шляхом - за допомогою ритмічного руху
і
правильного дихання на свіжому повітрі [2].
Загальний вплив ходьби з палицями на організм людини пов‘язаний з
покращанням функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС),
компенсації енергозатрат, функціональними змінами в системі кровообігу та
зниженням захворювань. При ходьбі с палицями згорає набагато більше
калорій, ніж при звичайній ходьбі, збільшується навантаження на руки, плечі
та м‘язи живота. При ходьбі з палицями покращується діяльність серцевосудинної та дихальної систем, опора на палиці зменшує навантаження на
колінні суглоби, спину. Це прекрасне силове тренування яке розвиває
витривалість і координацію рухів.
Отже, скандинавська ходьба – це ефективне тренування без особливого
напруження, що підходить як для зниження ваги, так і для підтримки
спортивної форми, життєвого тонусу і зовнішнього вигляду. Ходьбою з
палицями корисно займатися в будь якому віці і в будь яку пору року.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ВНЗ НА
ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ
В умовах євроінтеграції, модернізації навчальних та виховних систем
вищих навчальних закладів (ВНЗ), активізації діяльності щодо посилення
мотивації до занять фізичним вихованням, бажанням вести здоровий спосіб
життя, фізично розвиватись та вдосконалюватись актуальними стають
питання необхідності розробки нових підходів до процесу фізичного
виховання.
Більшість із них покликані вирішувати завдання залучення молоді до
занять фізичною культурою та спортом. Традиційна система організації
фізичного виховання у ВНЗ потребує перебудови, яка надасть можливість
повніше реалізувати ціннісний потенціал фізкультурно-спортивної активності
студентів.
Останнім часом вітчизняні науковці спрямовують свої дослідження на
пошук інноваційних підходів до фізичного виховання молоді. Окремі
елементи інноваційних технологій, що застосовуються у процесі фізичного
виховання студентів аналізували у своїх працях Гончар В.І., Грищенко О.І.,
Долгова Н.О., Луговськой О.Е , Петренко І.Г., Самоха Р.А., Школа О.М. та
інші. Автори розглядають можливість впровадження окремих елементів
інноваційних технологій фізичного виховання у ВНЗ, проте недостатньо
уваги приділено пошуку технологій фізичного виховання, які могли б
комплексно вплинути на стан здоров‘я студентів та на рівень їх мотивації до
занять фізичним вихованням та спортом.
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Фізичне виховання у ВНЗ є невід'ємною частиною освіти. Від якості
організації і проведення занять із студентами залежать рівень їх фізичної та
функціональної підготовленості, а також відношення до фізичної культури
після закінчення ВНЗ. Аналіз реального стану справ у фізичному вихованні
студентів ВНЗ України дає підставу вважати, що його ефективніст не
досконала. Центром уваги в діяльності кафедр фізичного виховання ВНЗ
залишаються передбачені навчальними програмами контрольні випробування
та тести, а не сам студент, його ціннісні орієнтації й потреби [4].
Під час навчання у ВНЗ обсяг навчального навантаження студентів ВНЗ
зріс, що через малорухомість, одноманітність робочої пози протягом 10-12
годин, обмеження м'язових зусиль, є причиною захворювання різних систем
організму. За період навчання кількість хворих студентів зростає у 23 рази, а
кількість студентів, які мають порушення постави, досягає 80-90% від
загальної кількості студентів. Протидією негативним наслідкам обмеження
рухового режиму молоді є фізична культура і спорт, які виступають
важливими чинниками збереження і зміцнення здоров'я, всебічного розвитку,
покращення працездатності, якісного складання контрольних нормативів,
зниження
втомлюваності,
підвищення
опору
організму
різним
захворюванням за період навчання ВНЗ [4].
Інновації у фізичному вихованні дають можливість студентам не тільки
фізично розвиватися, але й формують світогляд, здатність скеровувати власну
освітню траєкторію та програму життєдіяльності в цілому [3].
Будь-яка інноваційна технологія тією чи іншою мірою спрямована на
реалізацію наукових ідей, положень, теорій на практиці. Тому інноваційна
технологія займає проміжне положення між наукою і практикою.
Російський дослідник М. Мусакаев, вважає, що надзвичайно важливим є
блок зв‘язків між об‘єктами та суб‘єктами фізичного виховання. Так,
інформаційні зв‘язки дозволяють здійснювати обмін інформацією між
педагогами та студентами [2]. Сьогодні одним із найефективніших каналів
такого обміну стають інформаційні сайти університетів. Варто розглянути
досвід університетів Польщі. Координують процес фізичного виховання в
класичних університетах Польщі окремі структурні підрозділи – ―Студіуми
фізичного виховання і спорту‖, які щорічно готують широкий спектр
пропозицій щодо спортивних, тренувальних та оздоровчих занять з фізичного
виховання для університетської молоді.
В класичних університетах Польщі запроваджена он-лайн система USOS
– Університетська система обслуговування студентів, яка надає всю
інформацію про заняття з фізичного виховання, секції, кількість місць в
групах, розклад, умови отримання заліку. Тільки запис в USOS дає змогу
отримання заліку з фізичного виховання [1,2].
Створення спеціальних інтернет-сторінок, які висвітлюють питання
організації процесу фізичного виховання в університетах підвищує якість
процесу формування фізичної культури студентів.
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Записатись на такі заняття можливо шляхом «жетонової реєстрації».
Студентам пропонуються різновиди занять, які включають в себе і нові
екстримальні види спорту, і заняття, що проводяться англійською мовою.
Тільки після узгодження з керівником секції студент буде зареєстрований в
системі USOS [2].
Отже, впровадження інновацій в організацію навчально-виховного
процесу з фізичного виховання дозволяє змінити ставлення студентської
молоді до особистого здоров‘я. Новітні технології в організації навчальної та
виховної роботи можуть не тільки підвищити ефективність навчального
процесу, але й посилити мотивацію до занять фізичного виховання, бажання
вести здоровий спосіб життя, фізично розвиватись та вдосконалюватись.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТА
Поступове усвідомлення на державному рівні значущості профілактики,
збереження, підтримки та відновлення здоров‘я нації передбачає розгортання
досліджень шляхів підвищення у молодого покоління усвідомлення цінності
здоров‘я, здорового способу життя. Формування стійких психологопедагогічних настанов на здоровий спосіб життя сприяє підвищенню
особистісної відповідальності за власне здоров‘я, що є природним
фундаментом професійної самореалізації, стійких сімейних стосунків,
життєвого успіху, суб‘єктивного задоволення життям.
Фізична культура, маючи величезний потенціал не тільки в аспекті
поліпшення фізичної підготовленості, здоров‘я, але і як засіб формуючого
впливу на особистість студента, може бути спрямована на вирішення ряду
психофізичних, соціально-психологічних, естетичних завдань [4, с.224].
Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує фізичне виховання
студентів, тому що роки перебування у ВНЗ – важливий етап формування
майбутніх фахівців. Не випадково у комплексній системі навчально261

виховного процесу у ВНЗ досить уваги приділяється фізичному вихованню
студентів. Фізична культура студентів має велике значення для професійної
підготовки майбутніх фахівців.
Фізичне
виховання —
система соціально-педагогічних
заходів,
спрямованих на зміцнення здоров'я, загартування організму, гармонійний
розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування
життєво важливих рухових навичок і вмінь.
Фізичне виховання у вищому навчальному закладі виконує такі функції :
- соціальну (досягнення необхідного рівня розвитку особистості,
зміцнення її здоров'я, підготовка до професійної діяльності);
- інтегративно-організаційну (характеризує можливості об'єднання
молоді в колективи, команди, клуби, організації для спільної фізкультурноспортивної діяльності);
- проектно-творчу (визначає можливості фізкультурно-спортивної
діяльності, в процесі якої створюються моделі професійно-особистісного
розвитку людини, забезпечується розвиток індивідуальних здібностей);
- проектно-прогностичну (розширення ерудиції студентів у сфері
фізичної культури);
- ціннісно-орієнтаційну (формування професійної та особистісної
орієнтації);
- комунікативно-результативну (відображає культуру поведінки,
спілкування, взаємодію учасників фізкультурно-спортивної діяльності);
- соціалізації (залучення індивіда до системи суспільних відносин).
[1, с.68]
Фізичне виховання спрямоване на розв'язання таких специфічних
завдань: формування у студентів високих моральних, вольових і фізичних
якостей, готовності до високопродуктивної праці; збереження і зміцнення
здоров'я студентів, сприяння всебічному розвитку організму, підтримання
високої працездатності протягом всього періоду навчання; всебічна фізична
підготовка; професійно-прикладна фізична підготовка студентів з
урахуванням особливостей майбутньої трудової діяльності; здобуття
студентами необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичного
виховання і спортивного тренування, підготовка до роботи як громадських
інструкторів, тренерів і суддів; вдосконалення спортивної майстерності
студентів-спортсменів; виховання усвідомлення необхідності регулярно
займатися фізичною культурою і спортом.[2 c.231]
Фізичне виховання студентів у вищих навчальних закладах здійснюється
протягом усього періоду навчання в усіх формах: навчальні заняття,
самостійні заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, фізичні вправи
в режимі дня, масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи. Усі форми
взаємопов'язані, доповнюють одна одну і постають як цілісний процес
фізичного вдосконалення.
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Особливе місце у фізичному вихованні студентів займає фізичне
самовиховання, тобто процес цілеспрямованої, свідомої, планомірної роботи
над собою, орієнтованої на формування фізичної культури.
Самостійне заняття фізичною культурою – це цілеспрямоване, вольове,
регулярне фізичне самовиховання впродовж всього життя. А тому воно
максимально повинно бути наближене до місця проживання.
Існують три форми самостійних занять:
1. Щоденна ранкова гімнастика.
2. Щоденна фізкультурна пауза.
3. Самостійні заняття фізкультурою і спортом (не рідше, ніж 2–3 рази на
тиждень).
Більшість студентів розпочинають здоровий спосіб життя відмовою від
шкідливих звичок, таких як куріння і вживання спиртних напоїв, адже
куріння не тільки погіршує здоров‘я, але й забирає сили в прямому розумінні
цього слова. Як встановили вітчизняні вчені, через 5–9 хвилин після
викурювання лише однієї сигарети м‘язова сила знижується на 15 %, ті
студенти, які серйозно займаються спортом знають про це, і як правило не
курять. Наступною складовою здорового способу життя є раціональне
харчування студента. До нього входить: прийняття їжі тільки при відчутті
голоду; відмова від їжі перед сном; прийняття їжі повинно складатися із
різних продуктів, які є джерелами білків, жирів і вуглеводів, вітамінів і
мінеральних речовин; обов‘язковий час для засвоєння їжі.[3]
Отже, здоров‘я виступає однією з найбільш значущих засад людського
щастя, радості та благополуччя, тому проблема здоров‘я - кардинальна для
всього людства. На здоров‘я студента впливають багато чинників, серед яких
виділяють: правильне харчування, здоровий сон, оптимальний руховий
режим, відсутність шкідливих звичок, раціональний режим праці та
відпочинку. У формуванні здорового способу життя пріоритетною повинна
стати роль освітніх програм, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я
студентів, формування активної мотивації піклування про власне здоров'я і
здоров'я оточуючих.
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